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1313. 2. januar. Ribe.

1

Biskop Kristian 2. af Ribe bevidner, at kong Håkon 5. af Norge under forhand
lingerne med kong Erik 6. Menved i København 1310 erklærede intet at have imod,

at den danske konge gav Nørrehalland i forlening til de svenske hertuger, Erik og
Valdemar.

1. Udtog af Hvitfeld:

iskop Kristian af Ribe har år 1313 ottendedagen efter martyren Stefans
dag afgivet sit vidnesbyrd, at år 1310 på den tid, da kong Håkon af
Norge var i København hos kong Erik og forhandlede om fred, drøftede
kongen af Danmark med kongen af Norge, om han for fredens og enighe
dens skyld vilde være utilfreds med, at kongen af Danmark forlenede
herr Erik og herr Valdemar af Sverige med Nørre Halland. Da svarede
han: dette må ske alt efter vor broder, kongen af Danmarks vilje. Den
fornævnte biskop lod dette svar på kong Eriks anmodning optage i et brev.
Forhandlet i Ribe år 1313.

B

2. Registratur hos Stephanius:

t biskop Kristian af Ribe lod kong Håkons svar angående hertugdømu met Halland optegne i et brev. 1310 og 1313.

A

1313. 7. januar. Kolding.

2

Hertug Erik 2. af Sønderjylland stadfæster det affyrst Nicolaus af Werle stiftede

forlig mellem ham og kong Erik 6. Menved.
1. Udtog af Hvitfeld:

0

A

r 1313 Knud hertugs dag stadfæstede hertug Erik af Sønderjylland i
l Kolding den overenskomst, som herr Nicolaus af Werle havde sluttet
i Ros(tock)1) imellem kong Erik og ham.

2. Registratur hos Stephanius:

O

m det forlig som blev sluttet mellem kongen og hertugen af Jylland i
Ros(tock) 1313.

2. Række. VII.

Nr. 3

24. januar 1313

2

1) Hvitfeld og Stephanius har: Roskilde. Der foreligger dog sikkert en fejl; vi véd, at
der ved Nicolaus af Werles medvirkning blev sluttet et forlig mellem kongen og hertugen
1312 5. oktober, jf. DRB. II 6 nr. 458; dette forlig sluttedes i Rostock. At der i brevet af
1312 5. oktober skulle være tale om et andet forlig end dette, er ikke sandsynligt; jf. dog
Ingvor Andersson 198 note 6 og 200 note 9, som antager, at brevet er fra 1315 25. juni.

3

1313. 24. januar. Avignon.
Eudo, i kraft af kejserlig bemyndigelse offentlig notar, bevidner, at Leonardus de

Tibertis, prior i Johanniterklostret i Venezia, der er stedfortræder for ordensmagiste
ren i landene nord for Alperne og er dennes generalprokurator, såvel med hensyn til
den Johanniterordenen af paven bevilgede kors togstiende som ved pavehoffet, har ud

nævnt otte af sine ordensbrodre til i sit sted at opkræve den nævnte tiende bl.a. i

Danmark.
Afskrift på universitetsbiblioteket.

Herrens navn amen. År 1313 efter sammes fødsel, i den ellevte indiktion, den 24. dag i januar måned, i den højhellige fader, af Guds
miskundhed herr pave Clemens 5.’s ottende pontifikatsår. Lad det være
kendt for alle, der får nærværende offentlige brev at se, at den velbyrdige
og fromme mand, den herre broder Leonardus de Tibertis, den ærvær
dige prior for St. Johannes af Jerusalems hellige hospitalshus i Venezia og
stedfortræder for den ærværdige fader, den herre Magisteren for den for
nævnte hospitalsorden i alle lande nord for Alperne og den nævnte herre
Magisterens generalprokurator saavel med hensyn til den aflad, som er
tilstået den herre Magisteren og brødrene af nævnte hospitalsorden i lan
dene nord for Alperne af den høj hellige fader, den herre paven for et sær
skilt korstog til det hellige land, som ved pavehoffet, således som jeg, Eudo,
nedenfornævnte notar, véd det af den nævnte herr Magisters brev (= 1310
13. februar) om alt det fornævnte og specielt om den herre priorens virk
somhed som stedfortræder i sagen med den fornævnte aflad...1)
[Men da den nævnte herre prior eller prokurator] er ude af stand til,
som han anfører, i egen person at udrette hver enkelt af de ting, som den
nævnte herr Magister har overdraget ham, fordi han ved pavehoffet skal
fremme nogle tilmed vanskelige sager, der angår fornævnte hospitals
magister og orden, og da han nærer fuld tillid i Gud til lovligheden, fliden
og kyndigheden og klogskaben hos de fromme og højtelskede mænd i
Kristus, nemlig broder Angelus Salonis, broder Jacobus de Monte Leone,

I

3

24- januar 1313

Nr. 3

broder Petrus de Bovico og broder Henricus de Amano, der var tilstede og
påtog sig dette hverv, og broder Gentilis de Ponte, broder Petrus de Bocino,
broder Johannes de Perticaria, broder Bernardus de Amano, af den for
nævnte hospitalsorden, skønt fraværende dog ligesom nærværende, har han
indsat og udnævnt dem og hvem som helst af dem på alles vegne til sine
og nævnte Magisters og hospitals sande, visse og utvivlsomme stedfortræ
dere og sendebud, særlige og almindelige, således at den, som påbegynder
en retslig undersøgelse ikke skal have noget fortrin, og hvad en af dem har
begyndt, kan en anden fortsætte og fuldende, med henblik på i kongerigerne
Danmark, Sverige og Norge og i halvdelen af Liège bispedømme og i
Lübeck og Schwerin bispedømmer at tilskynde, påminde og opfordre alle
og hver enkelt af prælater, sognepræster, dominikanere, franciskanere og af
de andre ordner, som har tilladelse til at høre skriftmål og prædike Guds
ord i de fornævnte lande... fremdeles til i de nævntes den herre Magiste
rens og det fornævnte hospitals brødres navn, at bede om og modtage alle
gaver og hver enkelt, som af de troende i de nævnte lande nu er skænket til
de nævnte, Magisteren og brødrene og det fornævnte hus eller på deres
navn og vegne...
Til vidnesbyrd herom lod den fornævnte herre prior eller stedfortræder
til de fornævnte stedfortrædere foruden den nedenforskrevne offentliggø
relse dette nærværende offentlige brev bekræfte med sit segls værn, og det
blev forseglet. Givet og forhandlet i Avignon i det hus, der tilhører arvin
gerne efter afdøde Franciscus de Cabillo, i hvilket hus den nævnte herre
prior boede, i overværelse af magister Jacobus Martini af Vezzano, notar i
Luna stift, Stefanus Kelis Sertani af Firenze, Matheus Johannis af Rieti
og Pegutus af Spoleto, der var tilkaldte som vidner.
Og jeg Eudo, klerk i byen *Prigencium, i stiftet Quimper, offentlig notar
med kejserlig bemyndigelse, har deltaget i alt det fornævnte med de ovenforskrevne vidner, og på grundlag af dette har jeg udarbejdet dette offent
lige brev og beseglet det med mit sædvanlige segl, da jeg blev anmodet
derom.
1) sætningen er anakolutisk; det brev, hvortil der henvises (1310 13. februar), er
magister Fulco de Villaretos udnævnelse af prioren Leonardus de Tibertis til sin stedfor
træder; tankegangen i ovenstående brev forstås bedst, såfremt man ser bort fra ordene
inden for skarp parentes.

Nr. 4

25. januar 1313
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1313. 25. januar.

4

Rådet i Greifswald slutter fred med kong Erik 6. Menved og lover at betale 3000
mark brandenburgsk mønt.
1. Udtog af Hvitfeld:

o

r 1313 Paulus’ omvendelsesdag forpligtede borgerne i Greifswald sig
^til at give kong Erik 3000 mark brandenburgsk mønt, som de gerne
vilde udrede, og de vilde aldrig tænke derpå eller rejse strid derom, på
hvilken betingelse han har lovet at tage dem i sit venskab igen.

A

2. Registratur hos Stephanius:

m rådet i staden Greifswalds brev angående genoprettelse af freden
mellem kongen og dem. 1313.

O

1313. 3. februar.

5

Fader, prior, og konventet i Dalby kloster foretager et mageskifte med ærkebiskop
Esger.

Afskrift i det svenske rigsarkiv (vidisse af 1500 6. nov.).

ader, af Guds miskundhed prior i Dalby, og hele konventet samme
steds til alle Bornholms indbyggere hilsen med Vorherre Jesus Kristus.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, ved dette brevs
ordlyd, at vi har skødet og overdraget til den ærværdige fader og herre,
herr Esger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges Primas, vore be
siddelser, hver og en, som vi havde hos Eder, nemlig »skornetal«1), med alle
rettigheder, frugter og tilliggender af enhver som helst art, med gyldig
adkomst ved mageskifte og bytte for Gronby, nemlig den hele landsby med
al ret og tilliggende, at besidde med rette evindelig. Derfor befaler og
pålægger vi hver og en i vor nævnte jurisdiktion »skornetal«, at de for
fremtiden evindeligt skal svare samme herre ærkebiskop eller hans foged i
hans navn og ingen anden med hensyn til nefgæld2), kongelig tjeneste,
betaling, afgift og enhver som helst anden skyld. Til vidnesbyrd herom er
vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1313 den
3. februar.

F

1) om ordet og dets betydning, se Steenstrup i Arkiv XLIII 19—22. — 2) oprin
delig en personskat (egti. næsegældj, indført af Knud den hellige; også herom se Steen
strup, Arkiv XLIII 22 ff.

5. september 1316

Nr. 387

230

gård. De erklærede — også med deres ed, at ingen i fremtiden skal driste sig
til at indrette eller bygge ålegårde på samme vands bund mod nord, så at
nogen på nogen måde kan fiske der, ligesom ingen skal driste sig til at bygge
mod syd dybere end fire alen til tab og skade for de fornævnte arvinger —
derfor tildømmer vi ved nærværende fornævnte arvinger fornævnte frihed
med alle fornævnte betingelser og bestemmelser til fri besiddelse fredeligt
og uantastet evindelig. Vi forbyder derfor og foreskriver strengt, at nogen,
af hvad stand han end måtte være, fremtidig drister sig til på nogen måde
at tage i besiddelse eller besvære de fornævnte herr Ugods arvinger med
nogle bygninger, som på nogen måde er dem skadelige, såfremt han vil
undgå vor kongelige hævn. Givet i Viborg i vor nærværelse i det Herrens år
1316 ottendedagen efter Vor Frues himmelfart under vort segl.
1) sætningen i den latinske tekst er en sammenblanding af to konstruktioner: nullus
presumat... prohibere og nullus ... potestatem habeat prohibcndi.

1316. 5. september. Lyon.

387

Pave Johannes 22, meddeler i en rundskrivelse kong Erik 6. Menved, at han er

blevet valgt til pave.

Afskrift i Vatikanets kopibøger.

1316. 5. september. Lyon.

388

Pave Johannes 22. meddeler i en rundskrivelse ærkebiskop Esger af Lund og hans
lydbisper, at han er blevet valgt til pave.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

389

[1316. 5. september—1334. 4. december].

Pave Johannes 22. pålægger abbeden i Holme kloster at sørge for, at Odense St.
Knuds kloster får det bortkomne gods tilbage.

Registratur hos Hamsfort.

ave Johannes den 22. giver abbeden i Holme som delegat og kommis
sær for generhvervelsen af St. Knud klosters afhændede gods.

P

390

1316. 26. september. Helsingborg.

Kong Erik 6. Menved giver købmændene i £utphen et fed på Skånemarkedet.

Original i ^utphen.

Nr. 7

19. februar 1313

6

Da det i højeste grad er vor hensigt, at gudstjenesten forrettes mere
ivrigt, således som det sømmer sig, med passende og værdig lovprisning,
og at Guds pris ved en forøgelse af antallet på de personer, der lovsynger
Gud, ved lovsang må stråle klarere, og at menighedens fromhed øges ved
mere oprigtig hengivenhed og flittigere tjeneste, forordner vi i betragtning
af, at det er overensstemmende med naturlig ret og de hellige kanoniske
anordninger, at de mennesker, der nyder godt af de til tingene knyttede
fordele, ikke afviser byrderne, og at man ikke skal binde munden på den
tærskende1) okse, men at den, der tjener et alter, skal leve af altret, med
velberåd hu og i endrægtig overensstemmelse med vor elskede provst Karl
og vort elskede lundekapitel ved denne ubrydelige og evigt gældende for
ordning at alle lundekanniker, både fraværende og nærværende, der har
et præstepræbende, fra nu af skal have en egnet præst til vikar, den der
har et diakonpræbende, en diakon, og den, der har et subdiakonpræbende,
en subdiakon; ved deres iver og stadige besøg i koret dag og nat samt ved
andre passende midler til fornyelse af samme kortjeneste — både dem,
som vi allerede har udtænkt og udfundet, og dem, som vi fremtidig ved
Guds nådes hjælp (vil udfinde) — tror og håber vi, at gudstjenesten på
passende og højtidelig måde kan forrettes, og folkets andagt ved Guds
barmhjertighed som følge deraf forøges. Vi erklærer som vor vilje og fore
skriver under trusel om Guds dom, at Lundekirkens enkelte kanniker efter
den bestemmelse, der er knyttet til deres præbende, således som det forudskikkes, hvert år i al fremtid sørger for disse vikarer, nemlig for hver
enkelt præstevikar med 12 mark penge, for hver enkelt diakon og subdiakon
med 10 mark penge af samme mønt, hvis ikke nogen foretrækker at under
holde en vikar hos sig, da man ikke bør forholde dem, der arbejder i
Herrens vingård, deres løn2). Til evig erindring herom og til fyldigere
bevis har vi ment at burde hænge vort segl under dette brev tillige med
vort elskede fornævnte kapitels segl. Forhandlet og givet i Lund år 1313
efter Herrens menneskevordelse, den 18. februar.
1) jf. 5. Mos. 25,4. 1. Kor. 9,9. — 2) jf. Matth. 10,10.

1313. 19. februar. Tranekær.

7

Kong Erik 6. Menved giver bymændene i Nyborg stadfæstelse på deres gamle ret til

ikke at blive stævnet uden for byens ting.

Afskrift i rigsarkivet.

20. februar 1313

7

Nr. 8

rik, af Guds nåde de Danske og Venders Konge, til alle, der ser dette
1 brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi til nærværende brevvisere, vore bymænd i Nyborg, af
sær nåde indrømmer, at de ingenlunde er pligtige at lade sig stævne uden
for deres egen by af bispen eller af nogen anden imod det, som fra arilds
tid er sædvane i den samme deres by1). Derfor forbyder vi strengt, at nogen
utilbørlig drister sig til at forulempe og hindre dem eller nogen af dem
med hensyn til fornævnte på nogen som helst måde, såfremt han vil undgå
vor vrede. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Tranekær i det Herrens år 1313, mandagen efter søndagen Sexa
gesima, i vor nærværelse.

E

1) jf. DRB II 4 nr. 83. II 5 nr. 29.

1313. 20. februar. Schönbeck.

8

Markgreverne Valdemar og Johan 4. af Brandenburg sælger halvdelen af tårnet

i Warnemünde til kong Erik 6. Menved for 3000 mark brandenburgsk sølv.
Original i rigsarkivet.

lle, hvem nærværende brev kommer i hænde, skal vide, at vi Valdemar,
» af Guds nåde markgreve af Brandenburg, Lausitz og Landsberg, i
vort eget og i den berømmelige markgreve Johan af Brandenburgs navn
til den herlige fyrste, herr Erik, de danskes Konge og vor højtelskede Onkel,
har solgt med gyldigt salgs adkomst halvdelen af det tårn, der er opført
i floden Warnemünde, for 5000 mark brandenburgsk sølv og i samme vægt,
og betalingen af denne sum skal ske på følgende måde: 500 mark af
fornævnte sølv og vægt skal nævnte konge betale os af de penge, som bor
gerne i Stralsund næstkommende St. Hansdag er pligtige at betale ham,
og han skal ligeledes betales os 2500 mark af fornævnte sølv og vægt først
kommende St. Jakobsdag af de penge, som borgerne i Rostock er pligtige
at betale ham til denne termin, og 2000 mark af fornævnte sølv og vægt
skal nævnte konge betale os i staden Sternberg inden eet år efter først
kommende Mortensdag. Ligeledes skal den ædle herr Henrik af Meklenborg yde os sikkert lejde for transporten af alle disse penge til en af vore
borge. Men hvis betalingen af fornævnte penge, der skal ske af borgerne i
stæderne Rostock og Stralsund til de nævnte terminer, ikke opfyldes, så har
den ædle mand herr Henrik af Meklenborg, vor fornævnte svoger, lovet os

A
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28. februar 1313
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halvdelen og besiddelsen af fornævnte tårn, og han skal være pligtig at give
os det tilbage, og det løfte, der er givet for nævnte penge, skal regnes for
intet, og denne tilbagegivelse af tårnet skal ske på de vilkår og betingelser,
der gjaldt, sålænge der intet var sket i sagen, som det står i brevet, der er
udfærdiget mellem os vedrørende dette. Fremdeles hvis fornævnte sum,
der skal betales af fornævnte borgere til fornævnte terminer, bliver udbe
talt os, men betalingen af de 2000 mark, der skal ske til os i staden Sternberg på deres rette termin, udsættes, så skal fornævnte herre konge og den
berømmelige mand, hertug Kristoffer af Halland, hans broder, være plig
tige at holde indlager enten på Søborg eller på Vordingborg, hvad samme
konge selv må afgøre, og nævnte herr Henrik af Meklenborg være pligtig
at holde indlager i staden Sternberg eller Brandenburg, hvilken han vil,
og tredive riddere og væbnere, de bedste fra nævnte konges lande, skal
være pligtige at holde indlager i staden Næstved, så såre fornævnte beta
lingstermin for de 2000 mark er udløbet; og de skal ikke forlade fornævnte
steder, medmindre de gør det på vor bestemte befaling, indtil nævnte 2000
er helt betalte. Men hvis borgerne i Rostock vil iværksætte uretfærdige an
greb mod samme konge for at nedrive hans tårn, er vi pligtige til loyalt at
tilbageslå denne uret og vold, således som det er affattet i andre soner og
breve, der er udvekslede på begge sider. Og vi vil sende vore tro mænd,
som vi særlig har udnævnt hertil, til fornævnte konge i hans land i tiden
fra nu og til St. Valborgs dag for på vore vegne at modtage det løfte, som
fornævnte konge, hertug, riddere og svende skal aflægge, således som
nævnte herre af Meklenborg og herr Niels Olufsen, samme konges drost,
udnævnt hertil på samme konges vegne, loyalt har lovet os. Og dette brev
skal ingenlunde krænke nogen som helst andre breve eller soner, der er
modtaget og givet. For loyal opfyldelse af alt dette skal de nævnte herrer,
kongen, hertugen, riddere og væbnere, give os deres åbne brev indehol
dende løfte om alt, hvad foran står, og beseglet med deres segl. Givet på
Schonbeck i det Herrens år 1313 tirsdagen før St. Peters stol.

9

1313. 28. februar.
Leonardus de Tibertis, prior i Johanniterklostret i Venezia og ordensmagisterens

stedfortræder i landene nordfor Alperne med hensyn til den afpave Clemens 5. ordenen

tilståede korstogs tiende, befuldmægtiger sin ordensbroder, Masinus de lugulo, Johan-

niterpræceptor i Parma, til at forestå indsamlingen af denne tiende, bl. a. i Danmark.

9

28. jebruar 1313

Nr. 9

Afskrift i vidisse af 1313 25. maj (nr. 41).

Herrens navn, amen. År 13(13) efter sammes fødsel, i den ellevte indiktion, onsdagen den 28. februar.
Alle, som får nærværende offentlige dokument at se, skal vide, at den
velbyrdige og fromme mand, den herre broder Leonardus de Tibertis, den
ærværdige prior for St. Johannes afjerusalems hellige hospitalshus i Vene
zia og stedfortræder for den ærværdige fader, den herre Magisteren for for
nævnte hospital1), i alle lande nord for Alperne og generalprokurator for
den nævnte herre Magisteren og ordenen såvel ved den romerske kurie som
i alle landene nord for Alperne med hensyn til den aflad, som er tilstået
den herre Magisteren og ordenen af den høj hellige fader, den herre paven,
for et korstog til det hellige land, — som det i et og alt fremgår af den herre
Magisterens åbne brev om alt det fornævnte og særlig om forvaltningen af
den fornævnte aflad, hvilket brev er forseglet med hans ægte og kendte
blysegl, vedhængt i hampesnor, ubeskadiget, ufordærvet og ikke sønderbrudt på nogen måde, og set og læst af mig Jacobus, underskrevne notar;
dets ordlyd begynder: Alle skal vide, og slutter: 1310, — da han, som han
siger, ikke personligt kan være til stede overalt i de nævnte lande nord for
Alperne, på grund af mange andre og tvingende sager vedrørende den
herre Magisteren og ordenen, som han er stærkt optaget af ved nævnte
romerske og franske kurie, og da han er overbevist om kyndigheden, lov
ligheden og klogskaben hos den fromme og ærværdige mand, hans højt
elskede broder i Kristus Masinus de lugulo, præceptor for den samme
orden i Parma i Venezias priorat, har han indsat, udnævnt og bestemt
samme broder Masinus, som var nærværende og frivillig påtog sig denne
byrde, til sin og nævnte herr Magisters og fornævnte ordens skatkammer
mester og sande, visse og ubestridte prokurator og almindelige og særlige
sendebud i alle og hvert enkelt af de fornævnte lande nord for Alperne,
især i alle kongerigerne Danmark, Sverige og Norge... Til vidnesbyrd
herom har fornævnte herre, broder Leonardus foruden notarialbekræftelsen ladet dette nærværende dokument bekræfte ved at hænge sit segl der
under. Forhandlet i Paris i kongeriget Frankrig i fornævnte ordens hus i
nærværelse af Stefanus Kelis fra Firenze, Cola Petrucci de Tibertis og
Petruccio, søn af magister Petrus de Aspello, fra Spoleto stift, hørende til
den nævnte herr broder Leonardus’ husstand og tilkaldt som vidner. Jeg
Jacobus Martini afVezzano i Luna stift, med kejserlig bemyndigelse notar

I
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4. marts 1313
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og ordinær dommer, har overværet alt dette og efter anmodning nedskrevet
det.
1) Fulco de Villareto.

1313. 4. marts. København.

10

Oluf, biskop af Roskilde, stadfæster på anmodning af dekanen og kapitlet i Kø
benhavn den fritagelse, kapitlets kirker i København, på Amager, i Brønshøj og
Rødovre nyder, for al biskoppelig ret og provsternes krav.

Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde biskop i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at vi efter anmodning af de ærværdige mænd, vore elskede
herrer, dekanen og kapitlet i København, ved dette brev stadfæster deres
nedenfor anførte i København, på Amager, i Brønshøj og i Rødovre belig
gende kirkers immuniteter og fritagelser for al biskoppelig ret og prov
sternes krav, med hvilke de øvrige kirker plejer at besværes, idet vi på det
strengeste forbyder, at nogen, af hvilken stilling eller stand han end måtte
være, drister sig til mod ordlyden af deres privilegier at forulempe eller i
nogen henseende at fortrædige samme, deres gods eller undergivne angå
ende deres friheder og sammes kirkers fritagelser. Til vidnesbyrd herom er
vort segl hængt under dette brev. Givet på vor borg København i det
Herrens år 1313 på den hellige pave og martyr Lucius’ dag.

O

1313. 5. marts.

11

Lydvard Nannesen, rådet og borgerne i Tønder bevidner, at Niels Lydiksen på
Tønder herredsting har skødet sit gods i Korntved til Løgum kloster.

Afskrift i Løgumbogen.

ydvard Nannesen og rådmændene og de øvrige borgere, som bor i
Å Tønder, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vor medborger Niels Lydiksen med al ret
har skødet på Tønder herredsting alt sit gods, løst og fast, som han har
haft i Korntved i huse, jorder, enge, skove, vande og med alt dets tillig
gende, til abbeden og klostret i Løgum, og samme gods afhændede han for
stedse fra sig og sine arvinger, idet han erkendte, at han på samme ting for
nævnte gods havde fået den fulde betaling. Der er i forvejen aftalt denne

L
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11. marts 1313

Nr. 12

betingelse mellem nævnte Niels og klostret, at samme Niels, sålænge han
lever og hvert år dagen før apostlen St. Andreas’ dag betaler fire ørtug
rug, fire ørtug byg og fire ørtug havre, kan bo frit og ukrænket på samme
gods, dog med undtagelse af (afgiften for) halvdelen af de kreaturer og
jorder, som fornævnte klosters abbed måtte købe1) eller på anden måde
retmæssigt erhverve, af hvilke han hvert år skal svare klostret bestemte
afgifter. Og vi tilkendegiver for alle, at nævnte gods efter nævnte Niels’ død
frit skal overgå til klostret at besidde evindelig. Til vidnesbyrd herom er
mit segl og samme stads segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1313 den 5. marts.
1) meningen er antagelig, at han skal svare leje (landgilde) med et fast beløb af
gården med besætning; hvis abbeden forøger gårdens tilliggende, skal der svares særlig
afgift heraf. Forøger abbeden besætningen, får Niels Lydiksen halvdelen uden afgifts
forhøjelse.

1313. 11. marts. Avignon.

12

Guillelmus Meschini, kantor i Auxerre og pavens fungerende kammermester, ud
steder kvittering til ærkebiskop Esger af Lund for modtagelsen for første termin af

servispenge og de dermed forbundne afgifter.

Original i Vatikanets arkiv.

uillelmus Meschini, kantor ved kirken i Auxerre og den herre pavens
fungerende kammermester, til alle hilsen med Gud.
Det skal være vitterligt for Eder alle ved dette brev, at af det beløb på to
tusinde guldfloriner, som den ærværdige fader, herr Esger, ærkebiskop af
Lund, er pligtig at betale vor herre pavens kammer for sit commune ser
vitium til visse terminer og under visse straffe og domme, har han ved sin
stedfortræder den gode magister Ricardus de Gualdo, ladet indbetale for
første termin et tusinde guldfloriner uden afkortning til fornævnte kammer.
For dette således betalte beløb, giver vi nævnte ærkebiskop tilståelse og
kvittering. Fremdeles løser vi den nævnte ærkebiskop fra banlysnings- og
suspensionsdomme og for meneds brøde, til hvilke og i hvilken han vides
at have gjort sig skyldig ved ikke at have betalt pengene til den for ham
fastsatte termin, og vi giver ham i vor barmhjertighed dispensation med
hensyn til den irregularitet, som han i mellemtiden, skønt bundet på denne
måde, har pådraget sig ved at deltage i gudstjenesten eller på anden måde
af nævnte grund, når det blot ikke er sket af foragt for nøglemagten. Til

G
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(vidnesbyrd herom har vi ladet nærværende brev udstede og bekræfte med
kammermesterembedets segl). Givet i Avignon den 11. marts 1313! den
ellevte indiktion i det ottende år af vor herre pavens pontifikat.

1313. 12. marts. Nakskov.

13

Margrete, enke efter herr Torben Stert, testamenterer alt sit gods til Dalum
kloster.

Registreret af Hamsfort.

det Herrens år 1313, da der blev holdt konvent i Nakskov på Lolland,
testamenterede Margrete, enke efter herr Torben Stert, sit gods til jom
fruerne i Dalum, idet Knud, prior i Halsted, og Godskalk, præst i Sandby
og provst på Lolland, var vidner. Dette er det første brev, som jeg har set
skrevet på dansk; i det benævnes Margrete: Hæderlig og høvisk frue1).

I

1) Klevenfeld antager, at brevet er fra I37o’erne, da navnet Stert i formen Starr skal
forekomme i 1377 (RA. Ms. af blandet indhold nr. 5 f. 71). Rep. nr. 1005 betvivler, at
brevet, som nævnt af Hamsfort, skal have været på dansk, hvad der er udelukket på denne
tid, jf. Arkiv, Tillægsbd. til bd. XL, Stud, tillågn. Axel Kock 343. At brevet er fra den
angivne tid, fremgår af brev af 1305 13. januar (DRB II 5 nr. 350), hvori de heri nævnte
vidner, Knud og Godskalk, forekommer. Derimod kan Hamsfort godt have benyttet en
senere dansk oversættelse.
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1313. 12. marts. Søborg.

Kong Erik 6. Menved slutter fred med rådet og borgerne i Stralsund og stadfæster
deres privilegier i Danmark.

Original i Stralsund.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
1 brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at alle stridigheder og krige, der hidtil har været og be
stået imellem os og vore tilhængere på den ene side og rådmændene og
borgerne i Stralsund og deres tilhængere på den anden side, er fuldstændig
bilagt, for at der fra nu af urokkeligt skal herske fuldstændig fred og ro
mellem os, vort rige og vore tilhængere og fornævnte rådmænd, borgere og
deres tilhængere, således at fornævnte rådmænd og borgere i vort rige frit
skal bruge og glæde sig ved alle friheder og rettigheder, der er tilstået og
skænket dem ved vore forfædre kongerne af Danmarks og vore breve. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på Søborg i
det Herrens år 1313, den hellige pave Gregors dag, i vor nærværelse.

E

ij. marts 1313
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1313. 12. marts. Nordborg.

Nr. 16

15

Hertug Erik 2. af Jylland tager Løgum kloster under sin beskyttelse.
Afskrift (Løgumbogen).

rik, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der får dette brev at se,
hilsen med Gud.
Alle anliggender, som er betroet breve og vidners røst, modtager af begge
urokkelig bekræftelse. Derfor gør vi vitterligt ved dette brevs ordlyd for
såvel nulevende som tilkommende, at vi har taget vor elskede abbed og
vort elskede konvent i Løgum, med alt deres gods og undergivne under vor
særlige beskyttelse, idet vi erklærer, at alt deres gods, såvel i tiende som i
andre fromme almisser, der miskundeligt er skænket samme af det aposto
liske sæde1), ærkebisperne af Lund2), bisperne af Ribe3) og Slesvig4) og
også af vore forfædre i hele vort hertugdømme5), skal være i lige grad frit
og undtaget for ledingstynge, ombudsmandens krav og de øvrige byrder og
ydelser, der hører til vor ret, og vi giver dem yderligere den særlige nåde,
at deres bryder og landboer og andre af deres undergivne for deres lov
overtrædelser ikke skal svare nogen for vor ret undtagen samme herr abbed
eller hans ovennævnte munke, hvem han måtte overdrage et sådant
hverv. Vi forbyder derfor med vor strenge befaling under trusel om vor
nådes fortabelse, at nogen drister sig til i letsindig forvovenhed at krænke
nævnte abbed og hans brødre mod vort beskyttelsesbrev og mod denne
frihed og nåde. Den, der gør det, skal ikke undgå vor vrede og hævn. Til
vidnesbyrd og evigt minde herom har vi overdraget dem nærværende
brev og til yderligere bekræftelse vedhængt vort segl. Givet i Nordborg på
Als i vor nærværelse i det Herrens år 1313 på den hellige pave Gregors dag.

E

1) 1206 21. jan. 1272. 18. okt. (DRB II 2 nr. 196). — 2) Absalon (Rep. udat. 43),
Anders Sunesen (Rep. udat. 77). — 3) Esger af Ribe 1255 (DRB II 1 nr. 170). 1256 (DRB
II 1 nr. 196). Tyge af Ribe 1284 (DRB II 3 nr. 125). — 4) Se Rep. IV p. 71. — 5) 1240
26. aug. 1249 16. febr. (DRB II 3 nr. 188). 1288 2. febr. (DRB II 3 nr. 279).

1313. 13. marts.

16

Dethard, udnævnt af ærkebiskop Jens Grand af Bremen til visitator i Bremen stift,
udsteder kvittering på ærkebispens vegne til de Neukloster tilhørende sognekirker for

modtagelse af andet års visitationsgebyr i den afpaven tilståede treårsperiode.
Original i Schwerin.
1313* 13. marts Reg. Dan. * 1021 se nr. 35.

Nr. 17

14. marts 1313
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14

1313. 14. marts. Biitzow.

Dethard, kannik ved St. Jørgens kirke i Stade, udsteder på ærkebiskop Jens Grand

af Bremens vegne efterforetagen visitation kvittering til kirken i Biitzowfor modtagel
sen af det kirken påhvilende visitationsgebyr.

Efter afskrift i Schwerin.
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1313. 15. marts. Grevlunda.

Niels Jonsen af Rbnninge og hans brødre Jens, Peder, Gregers, Anders og Jacob

skifter deres mødrene arv.
Original i det svenske rigsarkiv.

iels Jonsen af Ronninge og hans brødre Jens, Peder, Gregers, Anders
og Jakob til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1313 på torsdagen efter den hellige
pave Gregors dag foretog vi i Grevlunda en undersøgelse af det arvegods,
alt og hvert enkelt, der tilfaldt os efter vor elskede moder fru Marianne,
salig ihukommelse, og i nærværelse af vore elskede slægtninge herrerne Jens
Nielsen og Peder, broder til samme, enedes vi og traf vi i samdrægtighed
aftale om at skifte det omtalte gods på følgende måde:
Først falder på nævnte Niels Ronninges lod den gård, i hvilken bor Øj ar
Svensmand med beboerne Anders og Elav af Grevlunda, Svinaberga,
Tåghusa, 8 ørtug jord i Vestervang og to fiskedamme, som kaldes Svinebergas ålegårde.
Dernæst (falder) på ovennævnte Jens’ lod halvdelen af Ladegårds toft
og jorden der ligger mod syd, det halve af Holmen, den halve sø og
dæmning ved siden af Holmen med beboerne Jens og Peder Skinder i
Grevlunda, en gård i Noteboda, hvilken nu er øde, med fjerdedelen af
*Kataskog, Ællemose med græsgange for kreaturerne og brænde og gavn
tømmer i *Hdkabdke, en toft i Hjelmarod, på hvilken bor en kroholderske, og 8 ørtug jord i Vestervang med halvdelen af den ålegård, der kal
des *Hdrsånkia.
Fremdeles (falder) på ovennævnte Peder Jonsens lod halvdelen af Lade
gårds toft og jord mod nord, halvdelen af Holmen med den halve sø og
dæmning ved siden af Holmen med beboeren Ingeman i Grevlunda,
Paies gård i Hjelmarod, Othens gård og Stenkils gård i Lerbergstorp med
trediedelen af * Kat askog og beboerne Svend og Asser af Hjelmarod, 8
ørtug jord i Vestervang og halvdelen af ålegården, der kaldes *Hdrsånkia.

N
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eller 20. marts 1313

Nr. 19

Fremdeles (falder) på ovennævnte Gregers’ lod: Ostarod med beboerne
Svend Kristinesen, Gudmund og Niels Mogensen, en toft, på hvilken tid
ligere smeden i Grevlunda boede, en gård i Mellby med jord i Åkarp, 8
ørtug jord i Vestervang og en ålegård, der kaldes Hdghæ Allis gård.
Fremdeles falder på ovennævnte Anders Jonsens lod Mortens gård med
beboerne Peder kaldet Moder og Jon And i Grevlunda, Bents gård i Hjelmarod, Hågens gård i Lerbergstorp med sjettedelen af *Kataskog, 8 ørtug
jord i Vestervang og ålegården, der kaldes Norra Sanda gård.
Jakob Jonsen fik Troels’ gård med beboerne Anund og Niels Bodelsen af
Grevlunda, Troels af Hjelmarddsgård, Lars af Notebodas gård med fjer
dedelen af *Kataskog, 8 ørtug jord i Vestervang og en ålegård, der kal
des Kodda Or.
Alt dette gods tillige med løst og fast, agre, marker, enge, skove, græs
gange, søer, fiskedamme og alle andre tilliggender, der er tillagt hver
enkelt del fra gammel tid, hjemler og tilskøder vi hver især ved dette brev.
Fremdeles skal skoven *Hdkabdke, Markaskog og vor mølle høre til Grev
lunda, så at de skal ejes og bruges af hver enkelt der i lige høj grad. Vi
lover, at dette skifte skal holdes fri for al svig, strid og bedrag og ubrødeligt
respekteres i alle dets punkter. Til bekræftelse af dette er alle vore segl sat
under dette brev, tilligemed ovennævnte herrers segl, der har været til
stede ved denne handling eller ladet sig repræsentere. Givet ovennævnte
dag, år og sted.

1313. 17. eller 20. marts. Søborg.

19

Oluf, biskop af Roskilde, lover at være kong Erik 6. Menved tro samt, at de artik

ler, som de danske prælater vedtog på konciliet i Vienne, ikke skal være til skade for
kongen og den danske krone.

1. Udtog af Hvitfeld:

iskop Oluf af Roskilde udsteder et brev af næsten samme1) indhold den
20. marts.

B
A
B

2. Registratur hos Stephanius:

t Biskop Oluf af Roskilde lover kongen tro tjeneste, hvilket bisperne af
u Odense2) og Børglum også lover. 1313.

3. Referat af Bartholin:

iskop Oluf af Roskildes brev, i hvilket han tilsiger kong Erik sin tro
tjeneste og samtidig lover, at de ikke vilde skade kongen eller kronen

Nr. 20

21. marts 1313

16

ved de artikler, der nylig af Danmarks kirkes prælater blev givet på kon
ciliet i Vienne. Givet på Søborg den 17. marts.
1) jf. nr. 20. — 2) jf. nr. 38 og 90.

1313. 21. marts. Søborg.

20

Peder 2., biskop af Viborg, lover at være kong Erik tro.

o

1. Udtog af Hvitfeld:

Ar 1313, abbed Benedikts dag, lovede biskop Peder af Viborg kong Erik,
xXat han vilde tjene ham tro som hidtil og af ganske hjerte. Han vil
ikke sætte sig op imod ham. Han vil også elske dem, han elsker, han vil
ikke stå på kongens modstanderes side, men undgå deres selskab. Han vil
ikke med råd eller dåd bistå nogen gejstlig eller læg imod kongen. Han
vil ikke krænke kongens eller kronens ret, men hellere arbejde på dens
bedste. Handler han herimod, skal det forlig, som før er sluttet imellem
dem, ikke komme ham tilgode, og alle sager skal kunne rejses påny.
2. Registratur hos Stephanius:

J^^t biskop Peder af Viborg lover kongen tro tjeneste. 1313.
3. Referat af Bartholin:

iskop Peder af Viborgs brev, i hvilket han lover kong Erik sin tro tje
neste, med den betingelse, at hvis han atter skulde forse sig, skal det
forlig, der nylig er sluttet mellem ham og kongen ved kongens nåde, være
uden kraft, men alle sager, der er rejst mod ham af kongen, skal det stå
kongen frit at rejse. Givet på Søborg den hellige abbed Benedikts dag.

21

1313. 26. marts. Lund.

Anders Davidsen af "Otthorp pantsætter og skøder to gårde i Gbrslov kirkeby,
Bara h., til de tre brødre, magister Thomas, kannik i Lund, Jens og Daniel Ubbesen,
for jo mark rent sølv i dansk vægt, som hans fader var deres fader og dem skyldig.

Afskrift i Lundebogen.

nders Davidsen af *Otthorp til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
u med Gud.
Alle skal vide, at jeg til dette brevs ihændehavere, de gode mænd
magister Thomas, kannik i Lund, Jens og Daniel, sønner af Ubbe, fordum

A

i7

^7-

I3I3

Nr. 22

borger i Lund, salig ihukommelse, skylder og faktisk er forpligtet til uden
enhver modstand fuldstændig at betale til Ubbes nævnte sønner på nær
mest forestående landsting i Skåne før Vor Frues himmelfart 70 mark rent
og prøvet sølv i dansk vægt, dels for 300 mark nye skånske penge, for hvilke
alt gods, løst og fast, i Gorslov kirkeby, nemlig to gårde i hvilke Torsten og
Niels bor, allerede tidligere er blevet pantsat til nævnte Ubbe og hans
arvinger af min elskede fader, dels for al anden gæld, som jeg i min nævnte
faders navn er de nævnte, magister Thomas, Jens og Daniel skyldige, på
hvilken måde jeg end var blevet dem forpligtet. For dette beløb i sølv
pantsætter og skøder jeg de to fornævnte gårde med alt, løst og fast, der
ligger til nævnte gårde, nemlig ager, eng, virning og alt andet af enhver
som helst art, på følgende betingelse, at hvis nævnte beløb i sølv ikke betales
til fornævnte termin, skal det nævnte gods fra da af tilfalde Ubbes oven
nævnte sønner at besidde evindelig; og de samme er ikke pligtige at give
mig eller nogen af min faders arvinger noget. Ydermere lover og forplig
ter jeg mig til at hjemle Ubbes fornævnte sønner det nævnte gods med
hvert enkelt af de fornævnte tilliggender, for alle min faders arvinger og
enhver som helst anden person og at bevare det fuldstændig ukrænket
mod ethvert krav ligegyldigt fra hvilken side. Til vidnesbyrd herom er segl
tilhørende de gode mænd, min elskede herr fader Niels kaldet Hak, herr
Jens Kande, riddere, Anders Stigsen og Jens Kås tilligemed mit eget segl
hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1313 mandag efter
Vor Frues bebudelse.

1313. 27. marts. Stockholm.

22

Borgmestre og råd i Stockholm bevidner i nærværelse af blandt andre Peder Porse

et mageskifte mellem hertug Eriks drost Arnbjorn Sixtensson og herr Magnus Gre
gersson.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

i borgmestre og råd i Stockholm hilser Eder alle, som hører eller ser
dette brev, evindelig med Vorherre.
... vi var tilkaldte som vidner ... i disse ærlige herrers ... nærværelse,
som er herr Mathias Ketilmundsson, Peder Porse, riddere ... Givet og ud
stedt i Stockholm i det Herrens år 1313 tirsdagen næst efter midfastesøndag.

V

2. Række. VII.

2

Nr. 23

marts 1313

18

1313. marts. Dortmund.

23

Notits i Dortmunds stadbog, at Arnold den ældre af Echoff, hans søn Hugo, Ger

hard og Wulfhard, sønner af Wulfhard Tøndebinder, er forlovere for Herman

a/

Essens åbne brev til kongen af Danmark.
Notits i Dortmunds stadbog.

remdeles lovede Arnold den ældre af Echoff og hans søn Hugo og Ger
hard og Wulfhard, Wulfhard Tøndebinders sønner, for Herman af
Essens åbne brev til kongen af Danmark.

F

1313. 8. april. Stralsund.

24

Fyrst Vizlav 3. af Rygen kvitterer for modtagelsen af 2000 mark vendiske penge
af Stralsund af det beløb på 1000 mark brandenburgsk sølv, som byen skylder fyrst

Henrik 2. af Meklenborg som den danske konges befuldmægtigede, og kvitterer på
fyrst Henriks vegne derfor.
Original i Stralsund.

i Vizlav, af Guds nåde rygboernes fyrste, erklærer og bevidner ved
nærværende, at af de 1000 mark i brandenburgsk sølv, der endnu skal
gives og er endeligt lovede vor højtelskede måg herr Henrik af Meklenborg
i vor berømmelige herr Eriks de Danskes og Venders konges navn, af vore
borgere i Stralsund dagen efter nukommende St. Hansdag, har vi oppebå
ret og meddelt tilståelse for 2000 mark vendiske penge for vore fornævnte
borgere, for hvilken modtagen sum vi vil erklære vore nævnte borgere
kvitte og fuldstændig løste fornævnte dag efter St. Hansdag over for vor
måg, herr Henrik af Meklenborg. Hvis fremdeles, hvad Gud forbyde, for
liget mellem vor herre kong Erik af Danmark og hans tilhængere på den
ene side, og vore nævnte borgere på den anden side skulde blive brudt før
den fornævnte termin for dette beløbs betaling af nævnte Erik og hans
mænd, eller der skulde opstå nogen strid og trætte mellem dem, af hvilke
grunde vi kunde undlade denne fornævnte betaling lovligt og rimeligt
med vore trofaste mænds råd, fra da af bør vi og er vi pligtige til uden op
sættelse at tilbagegive og betale nævnte modtagne sum nævnte dag efter St.
Hansdag. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. For
handlet og givet i Stralsund i det Herrens år 1313 palmesøndag.

V

'9

9- april 1313

Nr. 27

1313. 9. april.

25

Fyrst Vizlav 3. af Rygen vidimerer et brev af kong Erik 3. Glipping til Stralsund
af 1277 20. marts, se DRB II2 nr. 286.

Original i Stralsund.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, (o.s.v. = DRB II 2
I nr. 286). Vi Vizlav, af Guds nåde Rygboernes fyrste, erklærer og be
vidner ved dette brev, at vi har set ovennævnte privilegium ord til andet,
uskrabet, ustunget, uforandret og uden fejl i nogen henseende. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Dette er gjort og set
i det Herrens år 1313 mandagen efter palmesøndag.

E

1313. 9. april.

26

Karl, søn af Peder Olufsen af Tystrup, tiltræder sin faders forlig med Sorø kloster
om Kongskildemølle.
Referat i Sorø gavebog.

et forlig, der på et tidligere tidspunkt1) blev sluttet mellem Vor Frue
kloster i Sorø og herr Peder Olufsen af Tystrup, ridder, og hans gave
i jord på et halvt bol skyldjord i Bringstrup til erstatning for den mølle ved
Kongskilde, som samme herr Peder havde nedrevet, og endvidere den ud
trykkelige fritagelse for klostret med hensyn til dets skove, enge og græs
gange, der ligger ved samme Kongskildemølle, godkendte den velbyrdige
mand, hans søn Karl, idet han lovede urokkeligt på egne og arvingers
vegne ikke at tynge eller krænke klostret med hensyn til fornævnte gods,
skove, enge og græsgange, og han gav afkald på ethvert klagemål og enhver
ret dette vedrørende evindeligt. I det Herrens år 1313 mandag efter palme
søndag.

D

1) 1284 15. maj (DRB II 3 nr.93).

1313. 9. april.

27

Karl Pedersen, kaldet Karske, og Peder Nielsen slutter forlig med Sorø kloster om
oldensvinene i Eskilstrup og andre skove og den dertil hørende oldengæld.

Referat i Sorø gavebog.

a der var opstået strid mellem Vor frue kloster i Sorø og de velbyrdige
mænd, herr Karl Pedersen, kaldet Karske, og herr Peder Nielsen,

D

Nr. 28

10. april 1313

20

vedrørende oldensvinene og den afgift, der hedder oldengæld, af nogle
skove, som grænser op til hinanden, gik parterne ved venners hjælp omsider
til forlig på følgende måde, nemlig at hele den skov, som de ædle herrer
havde i Rude Eskilstrup, og de skove, som klostret havde i Snævre og
Østrebøge og Lårup skov forinden hegnet — disse skove, der således ligger
indenfor, skal evindeligt være fælles, så at afgiften, den nævnte oldengæld,
der betales deraf, skal gå til fælles deling, i hvert fald således at klostret
årligt skal tnodtage en femtedel deraf og de fornævnte ædle herrer de fire
femtedele, hvorefter alle hindringer, besværinger og overgreb ved uret eller
på nogen anden måde skal ophøre for evig. Givet i det Herrens år 1313
mandagen efter palmesøndag.

28

1313. 10. april.

Fyrst Vizlav 3. af Rygen vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1303 18. maj

til hansestæderne ( = DRB II3 nr, 363),
Original i Stralsund,

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
I brev (o.s.v. = DRB II 5 nr. 365.). Vi Vizlav, af Guds nåde Ryg
boernes fyrste, erklærer og bevidner ved dette brev, at vi har set oven
nævnte privilegium ord til andet, uskrabet, ustunget og uforandret og
uden fejl i nogen henseende. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Dette er gjort i det Herrens år 1313 tirsdagen efter pal
mesøndag.

E

1313. 13. april. Ribe.

29

Biskop Kristian 2. af Ribe skøder med kapitlets samtykke engen Kornhemæ på
For til Ribe domkirke, for at der efter hans død skal holdes en årtidfor ham i kirken.

Original i rigsarkivet.

ristian, af Guds nåde biskop i Ribe til alle, der får dette brev at se,
. hilsen med den sande frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at vi til vor kirke i Ribe med vort kapitels vel
overvejede samtykke har skænket, givet og ved en skødnings rette ad
komst overdraget den eng, der kaldes Kornhemæ på Før, i Slesvig stift,
hvilken eng vi har købt af franciskanerbrødrene i Tønder for 900
mark penge, for at vor årtid kan holdes og gøres således, at på dagen for

K

21

ig. april 1313

Nr. 31

vor årtid de Ribekanniker, som deltager i vigilierne og messerne, skal have
30 ørtug sterling af nævnte engs udbytte, franciskanerne i Ribe 3 ørtug
sterling, og nonnerne i Ribe tre ørtug sterling, og resten af nævnte udbytte
skal deles mellem de fattige den dag. Til vidnesbyrd herom er vort kapitels
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1313 den 13. april.

1313. 19. april. Vordingborg.

30

Kong Erik 6. Menved slutter fred med Rostock og stadfæster stadens privilegier i

Danmark.
Original i Rostock.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør ved dette brevs ordlyd vitterligt for alle, at den krig og tvedragt,
der nylig var mellem os, vort rige og vore tilhængere på den ene side og
rådmændene og vore borgere i Rostock og deres tilhængere på den anden
side, fuldstændigt er sluttet og bilagt, så at i fremtiden god fred og fuld sik
kerhed kan bestå mellem os, vort rige og nævnte borgere i Rostock; og
nævnte råd og borgere i Rostock skal for fremtiden i vort rige frit nyde alle
rettigheder og friheder, som er tilstået dem ved vore forfædres og vore pri
vilegier, beseglede med vore forfædres og vort ægte autentiske segl. Til
vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i
Vordingborg i vor nærværelse i det Herrens år 1313 torsdag efter påske.

E

1313. 19. april. Århus.

31

Provst Jens af Århus skøder i kapitlets nærværelse forskelligt jordegods til et alter i

Århus domkirke for jomfru Maria og de hellige jomfruer Katrine og Margrete.

Afskrift i Århusbogen.

ens, provst i Århus, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, såvel tilkommende som nulevende, at jeg til mine synders
forladelse og min sjæls frelse har opført et alter til ære for den hellige
jomfru Maria og de hellige jomfruer Katrine og Margrete i St. Clemens
kirke i Århus, og at jeg til samme har skødet mit nedennævnte gods, nemlig
to gårde i Egå med et landbosted, en gård i Lillering, en gård i Følle med
to landbosteder, en gård i Trustrup og en gård i Århus hos brødrene med

J

Nr. 32

22. april 1313

22

alt deres tilliggende, løst og fast, at besidde med rette evindelig på følgende
vilkår: nævnte alter skal have sin egen kapellan, som hver dag til evig tid
er pligtig at holde messe, om søndagen over dagens tekst (de tempore), om
mandagen for de døde, om onsdagen for min, min faders og moders sjæle,
om torsdagen for den helligånd, om fredagen for det hellige kors og om
lørdagen for jomfru Maria; ligeledes skal det fornævnte alters gods forblive
unddraget ærkedegnens, en hvilken som helst provsts og enhver som helst
officials forvaltning. Men det er min vilje, at de højærværdige herrer ærkedegnen, provsten og Århuskirkens kapitel, hvem det til enhver tid måtte
være, efter min død skal have ret til for Århusbispen at præsentere til for
nævnte alter, når det er ledigt, en velegnet person, for hvem jeg lægger
ansvaret på deres samvittighed. Fremdeles skal fornævnte herrer, ærkedegnen og provsten, drage omsorg for, at nævnte alters gods ikke på grund
af samme alterkapellans manglende omsorg og uvirksomhed formindskes,
splittes og tilintetgøres, sådan som de vil kunne forsvare det for den høje
ste dommer. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit segl hænge under
dette brev. Givet i Århus i det Herrens år 1313 torsdag i påsken.

32

1313. 22. april. Lund.

Esger, ærkebiskop af Lund, tillæggger et alter i Lundekirken, som ridderen Eskil

Mogensen og hans hustru Kristine havde stiftet til ære for jomfru Marie og St.

Laurentius, stifterens jordegods i Genarp, Bara h., mod forskrift om, at altrets præst
daglig skal læse en messe ved altret for givernes sjæle.
Afskrift i Lundebogen.

sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle,
der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vejledet af hvad der sømmer sig, er vi rettelig forpligtet til med faderlig
kærlighed og oprigtig velvilje på en ganske særlig måde at opfylde deres
ønsker, om hvem vi ved, at de på en rigeligere måde har betænkt den hel
lige moder kirken med deres gods, for at deres dydige gerning og kirkens
værdige gengældelse kan blive et eksempel for alle troende kristne og op
flamme menighedens lunkne hjærter til en større fromheds glød. Da herr
Eskil Mogensen, salig ihukommelse, og den ærværdige fru Kristine, hans
hustru, af et fromt sind har testamenteret deres jordiske gods til den hellige
kirke i Lund til deres sjæles frelse og til oprettelsen af et alter til ære for den
hellige jomfru Maria og den hellige martyr Laurentius, hvor deres evige

E

22. april 1313
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Nr. 33

ihukommelse skal finde sted i den daglige messe, anordner vi — idet vi
nidkært søger at opfylde deres ønske, som gør dem ære — med sikker viden
og enstemmigt samtykke af provst Karl og ærkedegn Niels og vort kapitel,
overgiver og anviser vi fra nu af til forøgelse af gudstjenesten og til deres og
vor sjæls frelse en del af det nævnte gods, som de har testamenteret, nemlig
alle deres besiddelser i Genarp med alle frugter, med løst og fast, med
enge, vande, agre, skove, rettigheder og hvadsomhelst andet, der nu hører
til fornævnte gods, til dotation for fornævnte alter, der er oprettet i vor
kirke, og til underhold for den præst, der har at varetage det, idet vi ind
rømmer og skænker præsten, til hvem fornævnte alter bliver betroet, fri
myndighed til at forvalte fornævnte gods, at indsamle alle indtægter og ind
komster og at anvende dem til eget brug, som det synes ham at være til
mest nytte, med råd og bistand af den til enhver tid værende provst, som
vi indsætter til ansvarshavende og særlig beskytter for fornævnte gods. Men
fornævnte præst skal ingenlunde have myndighed til at afhænde, sælge eller
formindske jorder eller virning eller bygninger. For disse indtægter vil vi,
at fornævnte præst, som har krav på en anstændig levevis, hver dag skal
læse en messe ved fornævnte alter. Ydermere, så ofte han i en uge undla
der at læse nævnte messer, skal han læse dem i den følgende eller de næst
følgende uger eller lade dem læse ved en anden eller ved andre. Af de årli
ge indtægter eller frugter fastsætter vi, at 5 mark hvert år skal fradrages og
af fornævnte præst ved de fornævnte årtider uddeles på følgende måde: for
det første til kannikerne, der har været tilstede under vigilierne og messen,
2 mark, til vikarerne 5 øre, til prædikebrødrene i Lund 2 øre, til gråbrødrene sammesteds det samme, til nonnerne det samme, til Helligåndshuset det
samme, til de spedalskes hus det samme, til fattige peblinge og andre nød
lidende resten, bortset fra offergaven til højaltret og 1 øre til den skolar, der
tjener hyppigst ved fornævnte alter. Til vidnesbyrd herom er vort segl
og vort Lundekapitels segl hængt under dette brev. Givet i Lund, i det
Herrens år 1313, den 22. april.

1313. 22. april. Nidaros.

33

Rigibert, kapellan hos junker Niels, søn af afdøde grev Jakob af Holland, bevidner

sammen med minoriterbroderen Budolfus og andre, at magister Poul, kannik i Bergen,
på biskop Arne af Bergens vegne har oplæst og overrakt ærkebiskop Elav af Nidaros

en fornyelse af en ældre appel af biskop Arne.
Efter afskrift af Bartholin (KB.).

Nr. 34

23. april 1313
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udolfus, broder i gråbrødrenes orden, Raimundus Calmeta, læge hos
den meget ophøjede fyrste, den herre Håkon, af Guds nåde Norges
berømmelige konge, Rigibert, kapellan hos junker Niels, søn af den herre
Jakob, fordum greve af Halland, og Halvard, nævnte herr konges notar,
til alle troende kristne, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi var nærværende og særlig tilkaldte, da den kyndige
mand, magister Povl, kannik ved kirken i Bergen, i Nidaros, i stuen hos den
ærværdige fader i Kristus, den herre Elav, ved Guds forsyn ærkebiskop i Ni
daros, den 22. april i år efter Herrens fødsel 1313, efter først at have læst en
fuldmagt om en fornyelse af en tidligere appel ... overrakte den samme
ærkebiskop selve appellen i skriftlig udfærdigelse ... Til vidnesbyrd og fyl
digere bevis for alt dette er vore segl hængt under dette brev. Forhandlet
ovennævnte sted, dag og år.
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Grev Adolf 6. af Schauenburg vidimerer Rostocks brev af 1312 15. december (se

DRB II 6 nr. 481).
Original i Schwerin.

dolf, af Guds nåde greve af Schauenburg, til alle, der ser dette brev,
u hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi omhyggeligt har set og efterprøvet staden Rostocks
nedenfor skrevne og med stadens sande segl beseglede brev, uskrabet,
ustunget og ubeskadiget i enhver henseende med indhold, som følger ord
til andet: Rådmændene og borgerskabet i staden Rostock, til alle, hvem
dette brev måtte komme i hænde, hilsen (o.s.v. = DRB II 6 nr.481). Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Nykøbing
i det Herrens år 1313 St. Georg martyrs dag.

A
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1313. 24. april. Slesvig.

Hertug Erik 2. af Jylland stadfæster Slesvig kapitels privilegier.
Afskrift i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, hvem nærværende brev
! kommer i hænde, hilsen med alles Frelser.
Da vi ønsker, at vort med rette højtelskede Slesvig kapitel frit skal nyde
alle friheder, som det vides frit at have fået af vore forfædre, erklærer vi
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over for samme, at alle dets bryder, landboer og gårdsæder, som det har,
og som det får, skal være fri og undtagne for al ledingstynge, inne, stud,
ombudsmandens krav og de øvrige ydelser og byrder, der hører vor ret til,
såvel i købstæderne som på landet, og vi fastsætter, at nævnte bryder,
landboer og gårdsæder ikke skal stå til ansvar for nogetsomhelst over for
nogen af vore ombudsmænd for vor ret med hensyn til deres forbrydelser
og lovovertrædelser, og de skal heller ikke stævnes i nogen sag undtagen
for kapitlet eller dets befuldmægtigede, som særlig er indsat hertil. Vi for
byder strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore
fogeder eller deres ombudsmænd drister sig til at besvære nævnte kapitels
bryder, landboer, gårdsæder eller nogen af deres undergivne på utilbørlig
måde. Men hvis nogen i dumdristig forvovenhed skulde forsøge dette, vil
han ikke undfly vor hævn. Til virkeliggørelse af denne immunitet har vi
givet nævnte kapitel nærværende brev, og bekræftet det med vort segl til
minde for de nulevende og kundskab for de kommende. Givet i Slesvig i
vor nærværelse i det Herrens år 1313 dagen efter martyren Georg1).
1) af nogle udgiverer dateret til 13. marts; dette beror på forveksling af Georg og Gregor.
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Guillelmus Meschini, kantor ved kirken i Auxerre og pavens fungerende kammer
mester, udsteder kvittering til ærkebiskop Esger af Lund for modtagelsen af de re
sterende servispenge og de dermed forbundne afgifter.

Original i Vatikanets arkiv.

/uillelmus Meschini, kantor ved kirken i Auxerre og den herre pavens
fungerende kammermester,) til alle (hilsen med Gud).
Det skal være vitterligt for Eder alle ved dette brev, at den velærværdige
fader, herr Esger, ærkebiskop af Lund, som afdrag på sit commune servi
tium1), som han var skyldig og pligtig at betale til vor herre pavens kam
mer, ved de gode mænd, hans klerke og stedfortrædere, magistrene Henricus
og Ricardus, har ladet betale uden afkortning et tusind guldfloriner til det
fornævnte kammer og for de fire afgifter til vor fornævnte herres husstand
og tjenere 363 guldfloriner og 13 skilling af den lille Tours-vægt til.. ,
klerkene i den samme vor herres kammer.
For dette således betalte beløb giver vi nævnte ærkebiskop tilståelse og
kvittering. Fremdeles løser vi den nævnte ærkebiskop fra banlysnings- og
suspensionsdomme og for meneds brøde, til hvilke og i hvilken han vides

5. maj 1313

Nr. 37

26

at have gjort sig skyldig ved ikke at have betalt pengene til den for ham
fastsatte tid, og vi giver ham i vor barmhjertighed dispensation med hen
syn til den irregularitet, som han i mellemtiden, skønt bundet på denne
måde, har pådraget sig ved at deltage i gudstjenesten eller på anden måde
af nævnte grund, når det blot ikke er sket af foragt for nøglemagten.
Til (vidnesbyrd herom har vi ladet nærværende brev udstede og bekræfte
med kammermesterembedets segl).
Givet i Avignon den 7. maj 1313, i den ellevte indiktion i det ottende år
af vor herre pavens pontifikat.
1) jf. nr. 12.

1313. 8. maj. Nykøbing F.
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Kong Erik 6. Menved indrømmer bymændene i Fåborg ret til at lade deres kvæg
græsse på Diernæs, Horne og Svanning marker foruden andre rettigheder i samme.
Afskrift i rigsarkivet (Langebeks diplomatarium).

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
' brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi af særlig nåde forunder og tillader nærværende brevvisere,
vore elskede bymænd i Fåborg, at de for fremtiden skal have ret til på Diernæs, Horne og Svanning marker at lade deres kvæg græsse, at sanke brænd
sel og skære ris for at kunne opføre gærder, således som de har været vant
til fra arilds tid. Derfor forbyder vi strengt, at nogen af vore fogeder eller
nogensomhelst anden på utilbørlig måde hindrer eller besværer dem eller
nogen af dem, såfremt han vil undgå vor kongelige vrede og hævn.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Nykøbing i det Herrens år 1313 tirsdag lige efter lille St. Hans
dag i vor nærværelse.

E
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Biskop Peder af Odense lover kong Erik 6. Menved troskab.
1. Udtog af Hvitfeld:

iskop Peder af Odense og Niels af Børglum afgav en lignende forplig
telse.

B

2. Registratur hos Stephanius:

At biskop Oluf af Roskilde1) lover kongen tro tjeneste, hvilket ligeledes
XX bisperne af Odense og Børglum lover. 1313.
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3. Referat hos Bartholin:

t lignende genbrev gav biskop Peder af Odense i Nykøbing, Nereus’ og
Achilleus dag.

E

1) jf. nr. 19 og 90.
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Biskop Henrik af Reval og biskop Hartung af Øset, Ove Saksesen, høvedsmand i

Reval, den danske konges vasaller og borgerne i Reval og alle vasaller på Øsel opfor
drer magister Gerhard og brødrene af den tyske orden i Livland til at slutte fred med

Riga.

Original i Reval.

roder Henrik af Reval, og Hartung af Øsel, bisper af Guds nåde,
Ove Saksesen, høvedsmand i Reval, og alle den berømmelige konge
af Danmarks vasaller og borgerskabet sammesteds og alle vasaller på Øsel
til deres elskede mænd i Kristus, de ærværdige herrer Magister Gerhard
og de øvrige brødre af det tyske hus i Livland, hilsen med alles Frelser.
Efter fælles beslutning og råd af den samlede kristenhed i dette land
sender vi til Eder følgende herrer riddere, udvalgte fra de forskellige stifter,
nemlig Daniel v. Brakel, Valdemar v. Wrangel, Jakob v. Parenbeke,
Henrik v. Lechtes, Nicolaus v. Engedes og Henrik v. Bekeshovede og lige
ledes to borgere fra Reval, ligeledes to borgere fra Dorpat, for at de i fæl
lesskab og hver for sig offentligt kan meddele Eder fra os og virknings
fuldt lægge Eder på hjerte alle de nedenforskrevne artikler.
§ 1. For det første, at I til ære for Gud, for vore indtrængende bønners
skyld og til frelse for mange sjæle, der er genkøbt med Jesu Kristi blod,
frit skal tilbagegive borgerne i Riga alle de friheder og rettigheder, som de
har haft i jord eller vande, skove eller enge, fiskeri, handel tillands og til
vands og de øvrige fordele ved alle privilegier, som de har fået af Eder eller
af andre, hvem det måtte være, gamle og nye, som de har haft fra arilds
tid, eller i det mindste på den tid, da de var Eders mægtige venner, og at I
ingenlunde skal lægge borgerne hindring i vejen med hensyn til alt det
fornævnte, men at I omhyggeligt skal stræbe efter at støtte dem med
enhver gunst i alt, hvad der er tilladt, og i forvejen advare dem, når farer
truer, at I også skal tillade Litauerne, der bor såvel i staden Riga som i
omegnen for at beskytte borgerne, at drage tilbage til deres eget land med
fuld sikkerhed, hvis de samme Litauere ønsker at vende tilbage, da de
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ikke påfører Eder eller andre troende kristne noget tab eller nogen fare.
§ 2. Fremdeles at hvis I på noget punkt har krænket eller skadet dem til
stadighed, efter at der ved hjælp af flere dertil egnede mænd for nogle år
siden blev sluttet fred mellem Eder og borgerne, skal I i fuldt omfang og
uden fjendskab erlægge en bøde efter vurdering af gode mænd, der stræber
efter fred og enighed; de skal bestå af nogle, som I udvælger for Eders
vedkommende, og andre, som de fornævnte borgere for deres vedkommende
lader udvælge.
§ 3. Men hvis I måske, det Gud forbyde, skulde foragte vort råd og vor
bøn i denne sag, og de nævnte borgere i handling vil drage omsorg for
at opfylde vort råd og vor bøn i overensstemmelse med det, som vi har rådet
dem til i et andet brev1), hvilket brev vi har pålagt vore nævnte udsendinge
at vise Eder, for at I lettere og bedre kan rådslå, er vi af nødvendigheden
tvunget til, for at ikke den hele kristenhed på grund af Eders strid skal gå
til grunde og fuldstændigt tilintetgøres, fra da af at slutte os til de nævnte
borgere af al vor magt og et velvilligt sindelag, og vi vil uden ophør med
råd og dåd, af alvor magt og med bistand af Jesu Kristi nåde, arbejde på
Eders og Eders staldbrødres skade og fordærv, indtil I tager mod et for
nuftigt råd.
§ 4. På samme måde vil vi efter nærværende og sidste tvingende påmin
delse tragte efter at kæmpe af al magt imod de fornævnte borgere til deres
fuldstændige tilintetgørelse, hvis de måske ikke skulde tage imod vore råd,
med Eders hjælp og råd og alle deres, som tager imod vore råd, idet vi ta
ger forbehold, altid og på alle punkter, med hensyn til forordninger, ud
stedt af den højhellige fader, den herre pave Clemens, og alle sager, som
af den herre ærkebiskop Frederik af Riga, af Eder eller borgerne er ind
bragt eller indbringes ved den romerske kurie og ligeledes med forbehold
af den ærbødighed, der tilkommer den samme herre ærkebiskop og den
hele kirkeret.
§ 5. Men hvis I samtykker i at slutte fred, skal I, begge parter, på Guds
tilskyndelse i nærværelse af vore udsendinge, som vi har bestemt skal vente
hos Eder i den anledning, bekræfte freden på begge sider på følgende
måde i overværelse af de nævnte udsendinge.
For det første skal Eders stormænd og ligeledes tolv eller flere af borgerne,
således som I ønsker det, aflægge ed på Vorherres legemes sakramente.
For det andet skal lige så mange stormænd på begge sider aflægge kor
porlig ed.
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For det tredje skal der gives breve under begge parters segl og forsynet
med landsherrernes, kapitlernes og andre adeliges segl, hvilke I i samråd
med os måtte lade udvælge hertil på den førstkommende af alle vore ting
dage.
Vi giver fremdeles vore fornævnte udsendinge fuld og fri myndighed til
såvel i Eders som i de fornævnte borgeres nærværelse at forklare og tydeligt
udlægge de fornævnte artikler og til at svare på alle indvendinger og til
at aftale en tingdag med Eder, til hvilken vi bekvemt kan komme sammen
med Eder og de nævnte borgere så at vi fuldstændigt kan udfylde, hvad
der måtte være glemt i det foranskrevne, ved Eders og andres råd og føre
det til en heldig afslutning med Guds hjælp.
Og vi ønsker og beder Eder om, I velædle mænd, at I sender alle vore
breve, som vi sender til Eder nu, tilbage til os med de nærværende udsen
dinge uden nogensomhelst vanskelighed.
Og til fyldigere bevis for alt det foranstående er vore segl hængt under
dette brev.
Givet ved byenWosel i det Herrens år 1313 tirsdagen lige efter de hellige
martyrer Nereus’ og Achilleus’ dag.
1) jf. nr. 40.
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Biskop Henrik af Reval og Biskop Hartung af Øsel) Ove Saksesen, høvedsmand i

Reval, alle den danske konges vasaller i Estland) borgerne i Reval og vasallerne på

Øsel opfordrer borgerne i Riga til at slutte fred med den tyske orden.
Original i Reval.

roder Henrik af Reval og Hartung af Øsel, bisper af Guds nåde, Ove
Saksesen, høvedsmand i Reval, og alle den berømmelige konge af
Danmarks vasaller og borgerskabet sammesteds og alle vasaller på Øsel
til deres elskede mænd i Kristus, de kloge og velærværdige herrer, borgme
stre og rådmænd og staden Rigas hele borgerskab, hilsen med alles Frelser.
Efter fælles beslutning og råd af den samlede kristenhed i dette land
sender vi til Eder følgende herrer riddere, udvalgte fra de forskellige stifter,
nemlig Daniel v. Brakel, Valdemar v. Wrangel, Jakob v. Parenbeke, Hen
rik v. Lechtes, Nicolaus v. Engedes og Henrik v. Bekeshovede og ligeledes
to borgere fra Reval, ligeledes to borgere fra Dorpat, for at de i fællesskab
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og hver for sig offentlig kan meddele Eder fra os og indtrængende lægge
Eder på hjerte de nedenforskrevne artikler.
§ 1. For det første, at I til ære for Gud, for vore indtrængende bønners
skyld og til frelse for mange sjæle, der er genkøbt med Jesu Kristi blod,
fuldstændig af Eders hjertes dyb giver afkald på alt fortroligt venskab og
al særlig fortrolighed med de vantro Litauere undtagen den gamle handel
— ligesom der fordum bestod en fredelig handel mellem Eder og Litau
erne, således skal den samme handel i fremtiden bestå mellem Eder — og
at I opretholder en fast og varig fred med Magisteren og brødrene af det
tyske hus i al venskabelighed, og at I ingenlunde lægger brødrene hindrin
ger i vejen med hensyn til deres friheder og rettigheder i land, søer, skove,
enge, fiskevande eller hvilkesomhelst andre rettigheder, der tilkommer
dem efter den almindelige ret eller i kraft af hvilkesomhelst privilegier, og
at I omhyggeligt skal stræbe efter at støtte dem med enhver gunst i alt,
hvad der er tilladt, og i forvejen advare dem, når farer truer; I ved jo, at
brødrene vil tillade Litauerne, der bor i Eders stad eller i omegnen for at
støtte Eder, at drage tilbage til deres eget land med fuld sikkerhed, hvis de
samme Litauere vil vende roligt tilbage uden at tilføje brødrene eller
andre troende kristne noget tab eller nogen fare.
§ 2. Fremdeles at hvis I på noget punkt har krænket eller skadet dem til
stadighed, efter at der ved hjælp af flere dertil egnede mænd for nogle år
siden blev sluttet fred mellem Eder og brødrene, skal I i fuldt omfang og
uden fjendskab erlægge en bod efter vurdering af gode mænd, der stræber
efter fred og enighed; de skal bestå af nogle, som I udvælger for Eders
vedkommende, og andre, som de fornævnte brødre lader udvælge for deres
vedkommende.
§ 3. Men hvis I måske, det Gud forbyde, skulde foragte vort råd og vor
bøn i denne sag, og de nævnte brødre i handling vil drage omsorg for at
opfylde vort råd og vor bøn i overensstemmelse med det, som vi har
rådet dem til i et andet brev1), hvilket brev vi har pålagt vore nævnte
udsendinge at vise Eder, for at I lettere og bedre kan rådslå, er vi af nød
vendigheden tvunget til, for at ikke den hele kristenhed på grund af Eders
strid skal gå til grunde og fuldstændigt tilintetgøres, fra da af at slutte os
til de nævnte brødre af al vor magt og et velvilligt sindelag, og vi vil uden
ophør, med råd og dåd, af al vor magt og med bistand af Jesu Kristi nåde
arbejde på Eders og Eders staldbrødres skade og fordærv, indtil I tager
mod et fornuftigt råd.
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§ 4. På samme måde vil vi efter nærværende sidste og tvingende påmin
delse tragte efter at kæmpe af al magt mod de fornævnte brødre til deres
fuldstændige tilintetgørelse, hvis de måske ikke skulde tage mod vore råd,
med Eders hjælp og råd og alle deres, som tager mod vore råd, idet vi
tager forbehold, altid og på alle punkter, med hensyn til forordninger
udstedt af den høj hellige fader, den herre pave Clemens, og alle sager,
som af den herre ærkebiskop Frederik af Riga, af Eder eller af brødrene er
indbragt eller indbringes ved den romerske kurie og ligeledes med forbe
hold af den ærbødighed, der tilkommer den samme herre ærkebiskop og
den hele kirkeret.
§ 5. Men hvis I samtykker i at slutte fred, skal I, begge parter, på Guds
tilskyndelse i nærværelse af vore udsendinge, som vi har bestemt skal
vente hos Eder i den anledning, bekræfte freden på begge sider på følgende
måde i overværelse af de nævnte udsendinge.
For det første skal Eders stormænd og ligeledes tolv eller flere af brødrene,
som I ønsker det, aflægge ed på Vorherres legemes sakramente.
For det andet skal lige så mange gode mænd på begge sider aflægge kor
porlig ed.
For det tredje skal der gives breve under begge parters segl og forsynet
med landsherrernes, kapitlernes og andre adeliges segl, hvilke I i samråd
med os måtte lade udvælge hertil på den førstkommende af alle vore
tingdage.
Vi giver fremdeles vore fornævnte udsendinge fuld og fri myndighed til
såvel i Eders som i de fornævnte brødres nærværelse at forklare og tydeligt
udlægge de fornævnte artikler og til at svare på alle indvendinger og til at
aftale en tingdag med Eder, til hvilken vi bekvemt kan komme sammen
med Eder og de nævnte brødre, så at vi fuldstændig kan udfylde, hvad der
måtte være glemt i det foranskrevne, ved Eders og andres råd og føre det
til en heldig afslutning med Guds hjælp. Og vi ønsker og beder Eder om,
I velædle mænd, at I sender alle vore breve, som vi sender til Eder nu,
tilbage til os med de nærværende udsendinge uden nogensomhelst vanske
lighed.
Til fyldigere bevis for alt det foranstående er vore segl hængt under
dette brev.
Givet ved byen Wosel i det Herrens år 1313 tirsdagen lige efter de hellige
martyrer Nereus’ og Achilleus’ dag.
1) jf. nr. 39.
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1313. 25. maj. Dragsholm.

Biskop Oluf af Roskilde, vidimerer prioren for Johanniterklostret i Venezia
Leonardus de Tibertis' brev af 1313 28. februar, se nr. g.
Afskrift i rigsarkivet.

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi i sandhed har set og undersøgt den fromme og kyndige
mand, præceptoren for St. Johannes af Jerusalems hospitalshus i Parma,
broder Masinus de lugulos fuldmagt vedrørende sagen om det hellige land,
udfærdiget og skrevet af en offentlig notar, som har vedføj et sit åbenbare
mærke, og under prioren for nævnte hospitalshus i Venezia, den herre
broder Leonardus’, ubeskadigede og hele segl, ufordærvet i enhver hen
seende; dets ordlyd er ord til andet følgende: I Herrens navn amen. Aaret
13(13) f°r sammes fødsel, i den ellevte indiktion, onsdagen den 28. fe
bruar (= nr. 9). Hvad vi har set, det bevidner vi under forbehold af enhver
ret. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på
Dragsholm i det Herrens år 1313 25. maj.

O

1313. Maj. M. Matthiæ. Episc. Lund, series 112 = Hvitfeld, Bispekrøn. f. S. fol. 68.
se nr. 6.
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1313. 2. juni. Lund.

Masinus de lugulo, præceptorfor Johanniterklostret i Parma, skatkammermester,

prokurator og særlig udsending i landene nordfor Alperne vedrørende den Johanniter
ordenen bevilgede korstogstiende, meddeler ærkebispen af Nidaros og hans lydbisper,
at han i stedet for de tidligere udnævnte stedfortrædere har udnævnt sin ordensbroder,

Jakob de Monte Leone, til sin stedfortræder i Norge.

Afskrift på universitetsbiblioteket.

roder Masinus af lugulo, præceptor i Parma for det hellige hospitals
hus af st. Johannes i Jerusalem og skatkammermester, prokurator og
almindelig udsending i alle og hvert enkelt af landene nord for Alperne og
særligt i kongerigerne Danmark, Sverige og Norge og ligeledes i bispedøm
merne Liège, Schwerin og Lübeck vedrørende det hellige land og den her
til tilståede aflad, til de ærværdige fædrer og herrer i Kristus, ærkebispen af
Nidaros og hans lydbisper i kongeriget Norge, skyldig ærbødighed og

B

13-juni 1313

33

Nr. 44

frelse ... efter den almindelige tilbagekaldelse af alle de stedfortrædere,
som var udnævnte i fornævnte sag vedrørende det hellige land i konge
rigerne Danmark, Sverige og Norge, og sammes fuldmagter, hvis de havde
sådanne i denne sag, hvilken (tilbagekaldelse) jeg meddelte Eders velær
værdighed, at jeg havde foretaget i staden Lund i kongeriget Danmark
for en sikkerheds skyld, har jeg på grund af den klogskab, lovkyndighed og
forudseenhed, som før og nu er befundet hos den fromme og ærværdige
mand, broder Jacobus af Monte Leone, af fornævnte hospitals hus, nærvæ
rende brevviser, udnævnt denne broder Jacobus ved den mig overdragne
magtbeføjelse til min visse og utvivlsomme stedfortræder i fornævnte sag
vedrørende det hellige land, ...
Givet under mit segl i staden Lund i kongeriget Danmark i det Herrens
år 1313 pinseaften.

1313. 3. juni.
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Kong Erik 6. Menved anmoder rådet i Lübeck om at udbetale den afgift, staden
er ham skyldig d. 24, juni, til fyrst Henrik af Meklenborg.

Original i Lübeck,

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til de ærlige og gode
mænd, sine elskede rådmænd i Lübeck oprigtig kærlighed med Gud
og evig frelse.
Vi beder Eder indtrængende om, ærede mænd, hvem vi tiltror alt godt,
at I til den velbyrdige og stormægtige fyrste Henrik af Meklenborg eller
hans visse sendebud i vort navn uden afkortning vil anvise de penge, som
vi skal modtage af Eder, venlige herrer, næstkommende St. Hansdag, for
hvilke vi, når de er anvist ham, vil erklære Eder for kvit og fri og fuld
stændig frigjorte at være. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1313 pinsedag i vor nærværelse.

E

1313. 13. juni. Helsingborg.

44

Fyrst Nicolaus af Werle meddeler kong Erik 6, Menved kvittering for alle arvekrav, som hans hustru, kongens søster, havde,
1. Udtog af Hvitfeld:
0

r 1313 onsdagen efter Trinitatis søndag har Nicolaus af Werle i Helu singborg kvitteret kong Erik for al den arv, som tilkom hans hustru,

A

2. Række. VII.

3

Nr. 45

13. juni 1313
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fornævnte konges søster1), og for de 4000 mark, han lovede hende, og bis
kop Kristian af Ribe blev udvalgt til voldgiftsmand, og han erklærer ham
fri for al tiltale.
2. Registratur hos Stephanius:
t herr Nicolaus af Werle lader kongen fri for al tiltale fra hans side
> med hensyn til arvegodset.

A

1) Regitse.

1313. 13. juni. Helsingborg.

45

Fyrst Nicolaus af Werle lover kong Erik 6. Menved ikke at bortgifte sin datter
Sofie mod hans vilje.

o

1. Udtog af Hvitfeld:

Ar 1313 udstedte fornævnte Nicolaus af Werle et brev til kong Erik, at
han ikke vilde bortgifte sin datter Sofie til nogen mod kongens vilje.
Forhandlet i Helsingborg onsdagen efter Trinitatis.
2. Registratur hos Stephanius:

At herr Nicolaus af Werle ikke vil bortgifte sin datter Sofie til nogen
lluden kongens samtykke. 1313.
46

1313. (Omkr. 13.juni?)1). Helsingør.

Fyrst Henrik 2. af Meklenborg lover på fyrst Vizlav 3. af Rygens vegne, at den

nes datter Eufemia skal ægte Magnus, kong Birger af Sveriges søn.

1. Udtog af Hvitfeld:

0
Ar 1313 var herr Henrik af Meklenborg tilstede i Helsingør. Han lovede
der kong Birgers søn Magnus hertug Vizlav af Rygens datter Eu
femia. Vizlav skal give hende 3000 mark sølv et år efter brylluppet, eller
herr Vizlav og 30 af hans riddere skal gå i indlager i Tribsees. Herr Mag
nus skal skriftlig forpligte sig til på sin side at give hende 600 marks rente i
livgeding. Dør de uden arvinger, og vil de have godset igen, skal de give
hende 6000 mark sølv. De skal selv skaffe sig dispensation. Kongen af
Sverige og fyrsten af Rygen skal møde kong Erik og hertug Kristoffer i
Stege, Vordingborg eller Nykøbing på Falster hellig Trefoldigheds søndag.
Herr Henrik af Meklenborg, Nicolaus Podebusk, Sigfried og Fikke Moltke
og Reinfried af Penz har beseglet dette brev.

35

13-juni 1313

Nr. 49

2. Registratur hos Stephanius:

å hvilke betingelser fyrsten af Meklenborg lovede, at Vizlavs datter
skulde troloves med junker Magnus af Sverige.

P

1) brevet er sikkert udstedt under nogle forhandlinger, som gik forud for freden i
Helsingborg, se nr. 52. Man har ment, at brevet måtte være udstedt i april eller maj,
idet man er gået ud fra, at det i brevet fastsatte møde mellem fyrsterne Trinitatis søndag,
skulde finde sted Trinitatis søndag 1313 □ : 10. juni. Der er dog intet til hinder for, at året
kan være 1314. Afgørende for dateringen er, at de i brevet nævnte rygenske vidner med
undtagelse af Fikke Moltke, som var i Henrik af Meklenborgs og Nicolaus af Werles tjene
ste, den 21. juni bevidner et brev for fyrst Vizlav i Barth på Pommerns kyst. I vidnelisten
opføres de i samme rækkefølge som hos Hvitfeld. De har da befundet sig på tilbagerejsen,
og fyrst Vizlavs tilstedeværelse kunde tyde på, at han selv har været med i Danmark.
Om han, som foreslået af Rosén 2135, også er den virkelige udsteder af dette brev og ikke
fyrst Henrik, som i Hvitfelds udtog og hos Stephanius, er vanskeligt at afgøre. Den rygen
ske delegation var endnu den 15. juni i Danmark, se nr. 51, hvoraf det fremgår, at Siegfried
af Plon modtog en forlening af kong Erik i Helsingør den 15. juni. Brevet må følgelig
sættes til ca. 15. juni.

1313. (Omkr. 13. juni?)’).

47

Fyrst Nicolaus og fyrst Johan af Werle erklærer, at de intet krav har på den danske
konge i anledning af tabene foran Warnemiinde, Rostock og Schwan.
Registratur hos Stephanius:

At herrerne Niels og Johan af Werle erklærer kongen fri at være med
21 hensyn til alt tab, som han led foran Warnemunde, Rostock og
Schwan.
i) dette brev, som kun kendes gennem Stephanius’ registratur, hvor det er dateret:
1313, men uden dag, er måske udstedt under forhandlingerne i Helsingborg mellem kong
Erik og fyrst Nicolaus, se nr. 44 og 45. Det er i hvert fald sikkert udtedt efter 19. april, da
Rostock sluttede fred med kongen, se nr. 30.

1313. (Omkr. 13. juni?)’).

48

Fyrst Nicolaus af Werle har sendt et skib til Danmark.
Registratur hos Stephanius:

Qm det skib, som herr Niels af Werle sendte til Danmark 1313.
1) om dateringen se nr. 47.

1313. 13. juni.

49

Gerhard, den tyske ordensmester i Livland, meddeler Lübeck, at der er sluttet fred
mellem ordenen og borgerne i Riga, bl. a. ved hjælp af høvedsmanden i Reval.

Original i Lübeck.
3*

Nr. 50

15. juni 1313

36

roder Gerhard, mester for den tyske orden i Livland, ønsker de ærede,
kloge og kyndige mænd .., foged, borgmestrene, .. rådmændene og
alle borgerne i staden Lübeck al mulig fremgang og ære.
Eftersom der ved Guds mildhed og på grund af omhu og bekymring fra
de herrer og fædre, bisperne for kirkerne i Reval og Øsel, .. høvedsmanden
i Reval1) og andre stormænd og borgere i provinsen Livland er sluttet
fred mellem os og borgerne i Riga ...
Givet i Dünamünde i det Herrens år 1313 onsdagen efter Trinitatis
søndag.

B

1) Åge Saksesen; jf. nr.39.40.

1313. 15. juni. Søborg.

50

Kong Erik 6. Menved tager Ribe kirke under sin beskyttelse, indtil valget af den ny
biskop har fundet sted.

Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hilsen og nåde til
alle, der ser dette brev.
Da vort embede pålægger os at forsvare kirkerne og deres frihed, især
når disse som følge af vakance er uden hyrder, og da vi på enhver måde
ønsker at forebygge, at Ribekirken, der nu er vakant, lider tab, forbyder
vi strengt, at nogen på nogen måde drister sig til at krænke nævnte kirke,
klerkene, deres bryder og landboer imod gamle sædvaner og de kirken
indrømmede privilegier, såfremt han vil undgå vor kongelige straf. Givet
på Søborg i det Herrens år 1313, St.Vitus’ og Modestus’ dag, idet nærvæ
rende brev kun skal have gyldighed til den nye biskop er valgt.

E

51

1313. 15. juni. Helsingør.

Kong Erik 6. Menved forlener Sigfried von Plön, ridder og kongens vasal, arve
ligt med landsbyen SanitzOriginal i Schwerin.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi overlader landsbyen Sanitz med sådan ret, som den
er tilfaldet os, med alle brugsrettigheder og frugter indenfor nævnte

E

19- juni 1313

31

Nr. 52

landsbys grænser til den ærlige ridder, vor tro vasal herr Sigfried von Plon
og hans sande arvinger at besidde evindelig, da hans mange tro tjenester
mod os kræver det. Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes
fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af
hvad stilling han end er, drister sig til på nogen måde at forulempe nærvæ
rende brevviser med hensyn til fornævnte jordegods imod dette brevs ord
lyd, såfremt han vil undgå vor kongelige vrede og hævn. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Helsingør i det Herrens
år 1313 fredag efter Trinitatis.

1313. 19. juni. Helsingborg.

52

Kong Håkon 3. af Norge, hertug Erik og hertug Valdemar af Sverige slutter fred
med kong Erik 6 Menved, kong Birger af Sverige, hertug Kristoffer af Halland og
Samsø og fyrst Nicolaus af Werle.

o

i.

Udtog af Hvitfeld:

r 1313 tirsdag efter Trinitatisugen blev der forhandlet i Helsingborg
imellem kong Erik af Danmark, Birger af Sverige, Kristoffer af Hal
land og Samsø og Nicolaus af Werle på den ene side, Kong Håkon af Norge
og hertugerne Erik og Valdemar af Sverige på den anden side. Der skal
være en evig, fast fred mellem disse riger. For den spot, som vi Erik og
Valdemar har tilføjet fornævnte kong Erik, hertug Kristoffer, Nicolaus af
Werle og hans datter Sofie, som vi ikke tog til ægte, som det var aftalt,
skal vi Erik give kongen af Danmark 4000 mark kølnsk og herr Nicolaus
af Werle 2000 mark. Kongen skal af sine penge have 2000 mark St. Nikolaj
dagi Falkenberg og herr Nicolaus af Werle 1000 mark i Lübeck St. Nikolaj
dag; ellers skal en af hertugerne og 30 riddere drage i indlager i Stock
holm. De andre 2000 mark skal betales kongen Mortensdag 1314 i Hel
singborg eller i Lübeck og herr Nicolaus af Werle 1000 mark i Lübeck
med forpligtelse til indlager. Fremdeles skal vi Erik og Valdemar, hertuger
af Sverige, med hundrede riddere og riddermandsmænd aflægge ed på,
at vi ikke på grund af nogen vanære har forladt frøken Sofie eller gjort
det til forhånelse af de fornævnte herrer, men udelukkende af den grund,
at vi efter Guds lov ikke måtte tage hende til ægte. Vi Erik og Valdemar
skal tjene Nicolaus af Werle med 100 mand i tre måneder, efter at han har
ladet os tilsige, på vor egen omkostning og risiko, undtagen imod kong Erik
og vore andre venner, som vi ikke må tjene imod. Ingen af os fyrster skal

A

Nr. 53

[ Omkr. i g. juni? 1313]
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tage den andens riddere og tjenere i sin tjeneste eller forholde deres rette
herrer dem. Kong Erik har forlenet os hertuger, Erik og Valdemar, med
det grevskab Halland, som hans brev videre melder om. Opstår der frem
deles nogen trætte mellem os fyrster, har vi kong Erik af Danmark, Birger
af Sverige, Kristoffer af Halland, Nicolaus af Werle valgt herr Henrik af
Meklenborg og biskop Oluf af Roskilde og vi kong Håkon af Norge, Erik
og Valdemar af Sverige grev Gerhard, Gerhards søn og grev Gerhard af
Rendsborg, herrer af Holsten, til voldgiftsmænd. Disse fornævnte skal
inden fire måneder træffe afgørelse dem imellem, mindeligt eller ad ret
tens vej. Kan de ikke gøre det, skal de aflægge ed på, hvad der synes dem
rigtigt; derved skal vi lade det blive. Vi Erik og Valdemar skal følge
frøken Sofie til *Ætrabyx) Vor frues fødselsdag og overgive hende til kong
Eriks sendebud. Vi Erik skal Vor frues himmelfartsdag i Lose( ?)2) give kong
Eriks udsendinge bekræftelse herpå og beedige, at vi ikke har forladt for
nævnte frøken for nogen udyds skyld, og de riddere, som ikke før har
aflagt løfte om fornævnte sølv, skal da aflægge løfte og udstede brev derom.
Hertug Valdemar og disse riddere gik i borgen derfor, Gudmar Magnus
son, Magnus Karlsson, Filip Ingvaldsson, Gunne Gris, Algot Jonsson,
Ragnvald Muli, Bo Nilsson, Bernhard Maltzan, Henrik Behr, Gotschalk
v. Küren, Karl Elineson, Torkil Andersson, Nils Björnsson, Nils Vämundsson, Eggert v. Küren, Mathias Ketilmundsson og Peder Porse.
2. Registratur hos Stephanius:

n forhandling i Helsingborg mellem kong Erik af Danmark og kong
Birger af Sverige og andre fyrster. 1313.

E

1) =Yttraby? (Bohuslen).

2) fejl for Lödöse?

[Omkr. 1313. 19. juni?].

53

Henrik Behr, ridder, lover at udvirke et brev fra de svenske hertuger til kongen.

Registratur hos Stephanius:

m dette, at ridder Henrik Behr1) lover at besørge de svenske hertugers
brev til kongen.

O

1) nordtysk ridder i Vårtislav 4. af Pommerns tjeneste, nævnes i fredstraktaten mellem
kong Erik og hans tilhængere og kong Håkon og de svenske hertuger af 1313 19. juni (se
nr. 52) som forlover for hertug Erik.

26. juni 1313
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1313. 23. juni. Stralsund.

Nr. 57

54

Rådet og oldermændene i Stralsund udsteder et gældsbrev til Herman og Gerhard
von Angermünde} blandt vidnerne nævnes Frederik fra Helsingborg.

Indført i Stralsunds stadsbog.

Herrens navn amen. Rådmændene og oldermændene og hele borger
skabet i Stralsund til alle, der får dette brev at se eller hører det læse,
hilsen evindelig med Gud.
Ved dette brevs ordlyd erklærer vi offentligt, at vi med ret navn af gæld
er forpligtede over for de hæderværdige mænd brødrene Herman og Ger
hard kaldet v. Angermünde, borgere i Stettin... Disse er oldermænd.. .med
vore øvrige hæderværdige borgere, nemlig... Frederik fra Helsingborg...
Givet og forhandlet i Stralsund i det Herrens år 1313 dagen før St. Hansdag.

I

1313. 23. juni.

55

Markvard, biskop af Ratzeburg, Gotfred, biskop af Schwerin, og kapitlet i Ham
borg, som i deres strid med ærkebiskop Jens Grand af Bremen om forpligtelsen til at
møde til provinssyno der på den anden side Elben har appelleret til paven, uden at

ærkebispen har taget hensyn dertil, udnævner Hermann af Heiligenstedten, kannik i
Hamborg, og Nicolaus Preen, sognepræst ved Vor Frue kirke i Wismar, til sine pro

kuratorer ved kurien.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB).

1313. 26. juni. Le Groseau.

56

Pave Clemens 3. udnævner ærkebiskop Burchard af Magdeburg, biskop Engelbert
af Osnabrück og biskop Nicolaus af Verden til værneherrerfor ærkebiskop Jens Grand

af Bremen, som har klaget over, at han udsættes for overgreb fra gejstlig og verdslig

side både med hensyn til sine besiddelser og jurisdiktioneile beføjelser.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1313. 26. juni. Le Groseau.

57

Pave Clemens 3. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at besætte et kanonikat

og en præbende, straks eller senere, ved hver af domkirkerne og kollegiatkirkerne i
Bremen, Lübeck og Schwerin stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Nr. 58

58

26. juni 1313
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1313. 26. juni. Le Groseau.

Pave Clemens 3. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at besætte de ledige

embeder i Bremen stift, som det efter Laterankonciliets bestemmelser tilkom paven at
besætte.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

59

1313. 26. juni. Le Groseau.

Pave Clemens 3. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at besætte sine bord
fællers embeder, når de bliver ledige ved afgang eller dødsfald, for et tidsrum af to år.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

60

1313. 26. juni. Le Groseau.

Pave Clemens 3. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at lade fire klerke i

hans personlige tjeneste oppebære indtægterne af deres embeder, med og uden sjælesorg,

og uanset om det er digniteter eller personater, for et tidsrum af tre år, idet de fritages
for selv at varetage deres embeder.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

61

1313. 26. juni. Le Groseau.

Pave Clemens 3. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen på grund af krig,
oprør, de farlige veje og oversvømmelse at lade Bremen stift og provins visitere ved

dertil egnede personer og opkræve en rimelig afgift for et tidsrum af tre år.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

62

1313. 26. juni. Le Groseau.

Pave Clemens 3. meddeler bisperne Engelbert af Osnabrück og Nicolaus af Verden

og ærkedegnen Bernardus Roiardi i Saintes, Charente-Inferieure, at han har
tilladt ærkebiskop Jens Grand af Bremen at lade Bremen stift og provins visitere ved
dertil egnede personer og opkræve en hermedforbunden rimelig afgift for et tidsrum af

tre år.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

63

1313. 26. juni. Le Groseau.

Pave Clemens 3. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen, da han på grund af

krig, defarlige veje og oversvømmelse ikke selv kan gøre det, at lade vanhelligede kirker

genindvie for et tidsrum af tre år ved dertil egnede præster.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

4i

[Før 24. juli 1313]

1313. 26. juni. Le Groseau.

Nr. 67

64

Pave Clemens 5. pålægger efter anmodning af ærkebiskop Jens Grand af Bremen

biskop Engelbert af Osnabrück og dekanen og kantoren sammesteds at anstille under

søgelse, om ærkebiskop Gerhard af Bremens afståelse af Hamborg og andet gods, som
tilhører Bremerkirken, til Adolf 4. af Holsten, og som siden har været i hans arvin

gers besiddelse, er lovlig, da kapitlet ikke har givet sit samtykke dertil.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1313. 6. juli.

65

Hertug Erik af Sverige tager Bosjö kloster under sin beskyttelse.

Registratur i Skånebrevfortegnelsen.

rik 8.s til Bosjöklosters jomfruer udstedte privilegier eller værnebreve
på dets gods, tjenere og tyende.
Givet 1313, ottendedagen efter Petrus’ og Paulus’ dag.

E

1313. 17. juli. Oslo.

66

Helge, biskop af Oslo, og Ingjald, biskop af Hamar, tilstiller ærkebiskop Elav
af Nidaros og bisperne Arne af Bergen og Ketil af Stavanger en vidisse af Masinus
af lugulo's brev af 1313 2. juni ( = nr. 42).

Afskrift på universitetsbiblioteket.

elge, af Guds nåde biskop i Oslo, og Ingjald, af Guds nåde biskop i
Hamar, til den ærværdige fader og herre i Kristus, herr Elav, af Guds
nåde ærkebiskop i den hellige kirke i Nidaros, og til de ærværdige fædre i
Kristus, herrerne Arne, af Guds nåde biskop i Bergen og Ketil, af Guds
nåde biskop i Stavanger, sig selv med skyldig ærbødighed og hilsen.
Vi meddeler Eder, ærværdige fader, at vi har set, læst og omhyggelig
undersøgt den fromme mand, broder Masinus af lugulos brev... som han
sendte os fra staden Lund... Givet i Oslo 1313 den 17. juli.

H

1313. 20. juli? Reg.Dan. *1035 =Rep. nr. 1064, se nr. 181.

[Før 1313 24. juli.]1) Tranekær.

67

Kong Erik 6. Menved tildømmer Jens, søn af den afdøde kongelige møntmester

Sommer, jordegods i Roskilde, som hans fader ejede, men som Lars Holbæk har gjort
krav på.

Original på universitetsbiblioteket.

Nr. 68

[Før 24. juli 1313]

42

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til borgerne i Roskilde
hilsen og nåde.
I skal vide, at de jorder i St. Dionysius’ sogn, som vor afdøde møntmester
Sommer fik ved retmæssig skødningsadkomst af Kristine Krogs og derefter
har haft i sin besiddelse mere end tre år i fred og ro, og som samme Sommer
aldrig senere har afhændet, tildømmer vi nærværende brevviser, hans søn
Jens, at besidde til evig tid uden tiltale fra Lars Holbæk og nogen som helst
anden. Givet på Tranekær med herr Jakob Flæb som vidne.

E

1) dette og de tre følgende kongebreve i denne sag (nrr. 68—70) er udstedt inden 1313
24. juli, da kongen sluttede sagen ved et låsebrev, se nr. 71. De er antagelig fra 1312,
idet der, mellem dem og låsebrevet normalt skal hengå et år.

[Før 1313 24. juli.]1) Tranekær.

68

Kong Erik 6. Menved tildømmer ved 2. kongebrev Jens Sommersen jordegods i

Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til borgerne i Roskilde
' hilsen og nåde.
I skal vide, at de jorder i St. Dionysius’ sogn hos Eder, som vor afdøde
møntmester Sommer fik på tinge ved retmæssig skødningsadkomst af
Kristine Krogs og derefter har haft i sin besiddelse gennem mange år i
fred og ro, og som samme Sommer aldrig har afhændet, tildømmer vi for
anden gang nærværende brevviser, hans søn Jens, at besidde til evig tid
uden tiltale fra Lars Holbæk og nogen som helst anden. Givet på Trane
kær med herr Jens Lavesen som vidne, under vort segl.

E

1) se nr. 67 note.

69

[Før 1313 24. juli.]1) Nykøbing F.

Kong Erik 6. Menved tildømmer ved 3. kongebrev Jens Sommersen jordegods i

Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til borgerne i Roskilde
1 hilsen og nåde.
I skal vide, at de jorder i St. Dionysius’ sogn hos Eder, som vor afdøde
møntmester Sommer fik på tinge ved retmæssig skødningsadkomst af

E

43

24^ juli 1313

Nr. 71

Kristine Krogs og derefter har haft i sin besiddelse gennem mange år i fred
og ro, og som samme Sommer aldrig har afhændet, tildømmer vi for
tredje gang nærværende brevviser, hans søn Jens at besidde til evig tid,
uden tiltale fra Lars Holbæk eller nogen som helst anden. Givet i Nykøbing
med herr Jens af Felestad som vidne.
1) se nr. 67 note.

[Før 1313 24. juli.]1) Søborg.

70

Kong Erik 6. Menved^ tildømmer ved 4, kongebrev Jens Sommersen jordegods i
Roskilde.

Original på universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til borgerne i Roskilde
hilsen og nåde.
I skal vide, at de jorder i St. Dionysius’ sogn hos Eder, som vor afdøde
møntmester Sommer fik på tinge ved retmæssig skødningsadkomst af
Kristine Krogs og derefter har haft i sin besiddelse gennem mange år i
ro og fred, og som samme Sommer aldrig har afhændet, tildømmer vi for
fjerde gang nærværende brevviser, hans søn Jens at besidde til evig tid
uden tiltale fra Lars Holbæk og enhver som helst anden. Givet på Søborg i
vor nærværelse.
1) se nr. 67 note.

1313. 24. juli. Nyborg.

71

Kong Erik 6. Menved tildømmer ved et låsebrev Jens Sommersen jordegods i St.
Dionysius" sogn i Roskilde, som Lars Holbæk har gjort krav på.

Original i universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser dette
1 brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at de jorder i St. Dionysius’ sogn i Roskilde, som Sommer,
vor afdøde møntmester i Roskilde, med retmæssig skødningsadkomst er
hvervede af Kristine Krogs på Roskilde ting, hvilke jorder den samme
Sommer har haft i sin besiddelse mere end seks år i ro og fred, ligesom han
aldrig senere har afhændet dem, og som senere er blevet tildømt nærværende
brevviser, hans søn Jens, ved vore fire breve1) imod Lars Holbæks krav
derpå, uden at samme Lars Holbæk fik noget genbrev fra os mod denne
Jens, (de jorder) tildømmer vi samme Jens at besidde med rette evinde-
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lig og sætter desårsag for nævnte Lars, under trusel om fortabelse af hans
formue, denne sag evig tielse på. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Nyborg i det Herrens år 1313 dagen før St. Jacob
apostlens dag med herr Peder Mule af Bæg som vidne.
1) nrr. 67—70.

1313. 26. juli. Le Groseau.

72

Pave Clemens 3, tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen såvel i hans metro-

politankirke som i katedralkirkerne i Lübeck og Schwerin og i hver af de øvrige

kollegiatkirker at besætte et kanonikat og en præbende^ der er eller bliver ledig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1313. 30. juli.

73

Grev Gerhard 4. af Holsten slutter aftale med grev Nicolaus r. af Schwerin, at han

skal ægte dennes datter Anastasia, hvis medgift hertug Erik 2. af Sønderjylland på

nærmere betingelser skal udrede.
Original i Schwerin.

i Gerhard, af Guds nåde greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg,
erklærer ved dette brev, at der mellem os på den ene side og den be
rømmelige grev Nicolaus af Schwerin på den anden side i enighed er
truffet overenskomst på følgende måde: For det første at vi skal ægte hans
datter Anastasia og med hende modtage som medgift 1200 mark rent
sølv, der skal betales inden år og dag at regne fra tidspunktet for bryllup
pets fuldbyrdelse, dog således, at vi for denne sum har krav på den berøm
melige hertug Erik af Jylland, hvis samme hertug på grev Nicolaus’ vegne
vil love os nævnte sum med sådan sikkerhed, som han skylder grev Nico
laus den; men ellers skal grev Nicolaus anvise os så meget af sit gods og
sine indtægter til årlig betaling for medgiften, som hans og vore vasaller
anser for ret og billigt; men så snart grev Nicolaus kan kræve den sum af
fornævnte hertug af Jylland, som denne skylder ham, er han pligtig at
tilbagekøbe det gods, som han har givet os i pant...
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1313 St. Abdon og St. Sennens dag.

V
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1313. 5. august. Bremen.

Nr. 77
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Frederik, dekan, magister Borchard, ærkedegn, og Franz Doneldey, kannik i

Bremen, af ærkebiskop Jens Grand af Bremen udnævnte til tiendeindsamlere for det

hellige land, pålægger Bruno, kantor, og Henrik, skatmester ved Hamborgkirken, at
sammenkalde abbeder, provster og præster i Hamborg provsti og Bremen stift nordfor
Elben og pålægge dem at erlægge korstogstiende af alle kirkelige indtægter.
Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

[Før 1313. 9. august?]1).

75

(Kong Erik 6. Menved og hertug Erik 2. af Sønderjylland) forhandler om kron
godset i Sønderjylland og på Als.
1. Registratur hos Stephanius (efter Cancellariæ liber p. 238):

^^)m krongodset i hertugdømmet, og pag. 241.
2. Registratur hos Stephanius (efter Cancellariæ liber p. 240):

Om krongodset på Als.
1) i rigsbrevbogen fandtes afskrifter af en del aktstykker vedrørende krongodset i
Sønderjylland, kongens anklager mod hertug Erik 2. og hans svar herpå. Aktstykkerne er
indførte efter afskriften af forliget mellem kongen og hertugen den 9. august 1313 (Cancel
lariæ liber p. 238—266) og hertug Erik 2.s forlenings brev den 7. juli 1312 (Cancellariæ
liber p. 235) og afslutter den første gruppe breve vedrørende Sønderjylland, som er af
skrevet i brevbogen og hidrører fra årene 1285 til 1313. Selvom hertug Erik kun nævnes i
to af Stephanius’ registraturer, er det rimeligt at antage, at alle aktstykker er samtidige
og stammer fra en forhandling mellem kongen og hertugen, der er gået forud for forliget
af 9. august 1313, i hvilket det blev bestemt, at ‘alle sager os imellem skal være døde,
sålænge vi begge lever’ og ‘vi (o: hertugen) skal beholde alt kronens gods, som vi nu har
under os, i vore livsdage’, jf. nr. 81.

[Før 1313. 9. august?]1)-

76

Hertug (Erik 2.) af Sønderjylland svarer (kongen) angående krongodset i hertug
dømmet.

Registratur hos Stephanius:

Hertugens svar om det fornævnte gods.
1) jf. nr. 75 note 1.

[Før 1313. 9. august?]1).
Et aktstykke omhandlende hertug Erik (2.) af Sønderjyllands gods.

77
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[Før g. august 1313?]
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Registratur hos Stephanius:

Om hertug Eriks gods.
1) jf. nr. 75 note 1.

[Før 1313. 9. august?]1).

78

Kong (Erik 6. Menved) fremsætter sine anklager imod hertug (Erik 2.) af Søn

derjylland.

Registratur hos Stephanius:

rtikler om det, som hertugen af Jylland havde forbrudt mod kongen af
u Danmark.

A

1) jf. nr. 75 note 1.

[Før 1313. 9. august?]1).

79

(Kong Erik 6. Menved) fremlægger nogle artikler mod hertug Erik (2.) af Søn
derjylland.

Registratur hos Stephanius:

A

.

XXrtikler imod den herre hertug Erik af Jylland.
1) jf. nr. 75 note 1.

80

[Før 1313. 9. august?]1).

Hertug Erik (2.) af Sønderjylland svarer på de mod ham fremlagte artikler, se nryg.
Registratur hos Stephanius:

I lertugens svar på de nu fremsatte artikler.
1) jf. nr. 75 note 1.

1313. 9. august.

81

Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6. Menved.

o

1. Udtog af Hvitfeld:

r 1313 dagen før St. Laurentius dag blev der aftalt således mellem kong
l Erik og hertug Erik af Sønderjylland. Vi skal fritage kongen for al
tiltale, som vi har mod ham for Langelands og Frislands skyld, som vor
fader skulde have haft igen for Langeland, og for alt andet, som kongen har
i sit værge, fritager vi ham. Ligeledes fritager vi ham for de udgifter, som
vi og vor fader havde med ham i Sverige i kongens tjeneste, og for de ud-

A
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gifter, vi havde foran Warnemünde, og for, at hans krigsfolk er draget
gennem vort land i hans tjeneste. Og det skadesløsbrev, som er givet os,
vil vi levere tilbage. Vi har lovet kongen af Danmark at tilbagegive hans
mænd deres gods og pant, som er frataget dem i fyrstendømmet, og at ind
sætte de fordrevne igen. Kongen skal ikke beskytte nogen af vore vasaller,
som gør oprør imod os. Hvad der er os og dem imellem, skal kongen
dømme om efter lov og ret i riget. Vi skal ikke tage nogen af kongens fjen
der til os, men forfølge dem som vore egne fjender. Vi skal ikke bygge
nogen fæstning ved Ribe eller i nærheden af kongens købstæder undtagen
dem, som har været af arild. Hans gejstlighed skal nyde sine privilegier i
vort fyrstendømme. Vi skal tjene ham imod hvemsomhelst med 50 væb
nede på vor egen bekostning. Vi skal være forpligtet til at tjene ham med al
vor magt og med vore stæder. Kongen skal beskytte os imod enhver, som en
herre beskytter sine vasaller. Alle sager os imellem skal være døde, så længe
vi begge lever. Vi skal beholde alt kronens gods, som vi nu har under os,
i vore livsdage. Hvor vi drager i krig med kongen, skal vi tage bytte og
erstatning efter krigsfolkets antal. Hvis vi får nogle fornemme fanger eller
den forrige konges drabsmænd, skal de tilhøre kongen. Herfor har lovet
Johan af Werle, grev Henrik af Schwerin, greve(rne) af Holsten og nogle
af vore riddere og svende. Handler vi herimod, skal de holde med kongen,
og hvad kongen har lovet, skal blive til intet. Herrerne på begge sider har
lovet dette, og med dem lovede med samlet hånd og håndslag Volrad
Ascheberg, Johan Vate1), Sigfried von der Becke1), Henrik von Alverstorf,
Frese von Doren, Eckhard Dissow, Otto v. Buchwald,... von Parkentin2),
Johan von Ratmarsdorf, Gotschalk von Ascheberg, Volrad Stein, Lyder
von Plön, riddere. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år, sted og dag som foran sagt.
2. Registratur hos Stephanius:

J^^ong Erik af Danmarks traktat med hertug Erik af Jylland. 1313.
1) navnet antagelig forvansket af Hvitfeld. — 2) fornavn mangler, vistnok Detlev
v. P., der var i de holstenske grevers tjeneste og kaldes Parkentin Holste.

1313. 9. august. Horsens.
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Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6, Menved og lover,
at hertug Erik af Sachsen, fyrst Nicolaus af Werle, greverne af Holsten og andre
herrer inden den 2g. september 1314 skal forpligte sig til at være hans forlovere.
1. Afskrift i det kongelige bibliotek:

Nr. 82
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rik, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, der ser dette brev, hilsen
I evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1313, dagen før St. Laurentius, blev der
mellem den stormægtige fyrste herr Erik, af Guds nåde de Danskes og Ven
ders berømmelige konge, på den ene side og os på den anden side sluttet
følgende forlig. For det første, at vi lader og har ladet samme vor herre
konge kvit og fuldstændig fritaget for al vor tiltale, som vi har mod ham
med hensyn til landet Langeland og Frisland, som skulde have været over
draget vor fader i stedet for Langeland og med hensyn til alt gods, som
nævnte herre vor konge nu har i sin besiddelse. Og vi skal frit i vor levetid
beholde alt krongodset, som vi nu har i vor besiddelse. Ligeledes har vi
ladet vor herre kongen kvit for tab og udgifter, som vor fader, salig ihu
kommende, led i Sveriges land i den herre kongens tjeneste, og desuden
for de tab og udgifter, som vi har haft foran tårnet i Warnemunde i samme
vor herre konges tjeneste og også for de tab, som vi og vort land nylig led i
samme herre konges tjeneste ved de væbnede herrers og mænds tog ind i
Danmark og ved deres tilbagetog, og vi har lovet at tilbagegive den herre
kongens brev, der er givet i den anledning til skadesløsholdelse og ikke i
fremtiden minde samme herre konge eller nogen af herrerne om dette.
Fremdeles har vi lovet samme herre konge, at vi skal genindsætte hans
mænd i deres eget gods og den, der er pantsat dem, og tilbagegive hans
mænd det, der er frataget dem, og vi er pligtige at give de fredløse deres fred
tilbage, og at vi i fremtiden vil være dem nådige, idet vi fra nu af lader dem
uden strid. Fremdeles vil vor herre kongen ikke uretfærdigt støtte nogle af
vore vasaller, der vil sætte sig op imod os. Men hvis der skulde blive rejst
nogen sag mellem os og dem for den herre kongen, skal samme herre
konge afgøre det efter sit riges ret. Fremdeles vil vi ikke tage nogle af
nævnte konges mænd til os, men enhver som helst, der er fjende af samme
konge, bør vi forfølge som vore egne fjender. Fremdeles vil vi lade de be
fæstninger eller barfred, der nylig er opført nær Ribe, nedrive inden de
nærmest følgende femten dage, og vi eller vore mænd vil ikke lade opføre
nogen borg eller fæstning nærved eller foran samme herre konges stæder
og borge undtagen dem, der har været fra gammel tid. Fremdeles vil vi
tillade samme herre konges bisper, kapitler, kanniker, klerke og lægmænd
at nyde i vort hertugdømme al frihed, som de har haft fra arilds tid. Lige
ledes vil vi tjene vor herre kongen mod hvemsomhelst overalt, hvor han
holder det nødvendigt, med 50 væbnede mænd på vor egen bekostning og

E
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risiko. Og vi vil også være ham forpligtede til hans tjeneste og efter hans
befaling med alle vore borge, dog således, at hvis vi kommer i krig sammen
med den herre kongen indenfor riget eller udenfor, skal vi tage bytte med
ham i forhold til de væbnedes antal, dog med undtagelse af, at land og
borge eller fæstninger, hvis vi sammen erobrer nogle, og fanger, der er
dømte af samme herre konge eller er samme herre konges kendte og
offentlige fjender, principalt skal tilfalde nævnte herre konge alene.
Og vi vil stå til rådighed overfor samme med alle vore befæstninger efter
hans tjeneste og befaling. Fremdeles skal samme herre konge støtte os og
værne os mod hvemsomhelst, der angriber os, og forsvare os, sådan som
alle herrer er pligtige at forsvare deres mænd og vasaller ifølge det fornævnte
forlig. Al tiltale og strid, der hidtil har været og stået på mellem samme
herre, vor konge, og os skal være fuldstændig bilagt og bragt ud af verden,
sålænge vi begge lever. For den urokkelige overholdelse af alle vore for
nævnte løfter har de velbyrdige mænd herrerne Johan, fyrste af Werle,
Henrik, greve af Schwerin, afgivet løfte og nedennævnte riddere og svende:
Niels Bønstrup, Hartvig Wolf, Jens Mogensen, Thomas Hak, Otto Stamp,
Eckhard Kletkamp, Gotschalk1) marsk, Niels Hjort, Leo Dosenrode, Jens
Nielsen, Jakob Nielsen, Markvard Tinhuus, Markvard Limbæk, Otto Lim
bæk, Hasse Krummedige, Ditlev Rutze, Rudolf Rutze, Viskemand2),
Knud Friis, og Abel. Vi har også lovet, at hertug Erik af Sachsen, Nico
laus af Werle og greverne af Holsten, hvem af dem vi kan formå dertil,
inden Mikkelsdag om et år, skal garantere for os, at vi vil holde det. Men
hvis vi skulde overtræde eller undlade at gøre noget af det forestående, skal
de nævnte fyrster og forlovere forlade os og slutte sig til den nævnte herre
konge, og alt det foran forhandlede skal være aldeles ugyldigt og ophævet.
Til vidnesbyrd herom o.s.v. Givet i Horsens som ovenfor.
2. Registratur hos Stephanius:

orhandling i Horsens mellem kongen og hertug Erik af Jylland om
mange punkter 1313.

F

1) Limbæk, jf. nr. 84. — 2) måske tilnavn til R. Rutze.

[1313. 9. august—1314 29. september.]
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Fyrst Nicolaus af Werle, hertug Erik af Sachsen, fyrst Johan af Werle, grev
Henrik af Schwerin, greverne af Holsten og nogle af deres råder erklærer som forlovere
for hertug Erik 2. af Sønderjylland, at de vil bistå kong Erik 6. Menved, hvis hertugen

ikke overholder forliget af g. august 1313.
2. Række. VII.

4
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1. Udtog af Hvitfeld:

ette forlig er sluttet imellem kong Erik og hertug (Erik)r). Hertugen
skal lade kongen være fri for påtale med hensyn til alle de krav, han
kunde have på Langeland og alt det gods, som kongen har i sit værge.
Fremdeles skal han lade ham fri for påtale for al den skade, hans fader led i
Sverige i kongens tjeneste, og al omkostning, som gjordes foran tårnet i
Warnemunde, og den skade, han led der. Fremdeles for al hans skade ved
indrejsen til og udrejsen af Danmark. Han skal tilbagelevere kongen den
forskrivning, han har derpå. Hertugen skal lade kongens folk få deres gods,
pant eller ejendom tilbage og være dem en gunstig herre og ikke under
støtte dem, som er fredløse. Kongen skal ikke antage nogen vasal, som vil
sætte sig op imod hertugen af Sønderjylland. Har han sager imod nogen,
skal han tiltale dem for retten. Hertugen må ikke antage sig nogen af
kongens fjender, men skal forfølge hans fjender. Fæstninger, som er bygget
foran Ribe, skal nedbrydes inden 15 dage. Hertugen eller hans mænd må
ikke bygge slotte, skanser eller fæstninger foran kongens slotte og stæder,
medmindre de har været af arild. Hertugen skal lade kapitel, bisper, klerke
og lægfolk i fyrstendømmet nyde deres gamle friheder. Hertugen skal tjene
ham mod enhver med 50 væbnede på egen omkostning. Hertugen skal stå
til tjeneste for kongen, hvis det er nødvendigt, med alle sine fæstninger og
hele sin styrke. Kongen skal beskytte hertugen imod enhver. Al trætte, som
hidtil har været imellem kongen og hertugen, skal hermed være ophørt i
deres begges livstid. At dette skal holdes således, har Nicolaus af Werle,
hertug Erik af Sachsen, fyrst Johan af Werle og grev Henrik af Schwerin
sammen med greverne af Holsten og nogle af deres råder skriftligt lovet og
beseglet. Hvis han bryder nogle af disse artikler, skal hans forlovere stå på
kongens side og alt, hvad der ellers er lovet hertugen2), skal være ugyldigt.

D

2. Registratur hos Stephanius:

anden traktat mellem kongen og hertugen.
1) i Horsensforliget, se nrr. 81—82, indgik en bestemmelse om, at hertug Erik 2.
inden Mikkelsdag 1314 skulde lade udstederne af dette brev erklære, at de var hans forovere og vilde sørge for, at han overholdt forliget; i modsat fald skulde de støtte hans mod
part, den danske konge, jf. nr. 82. Det er derfor urigtigt, når det i Mekl. UB., Reg.Dan.
og Rep. nr. 1025 antages, at dette brev er et udkast til Horsensforliget. Det hedder i dette:
‘Vi har også lovet, at hertug Erik af Sachsen, Nicolaus af Werle og greverne af Holsten,
hvem af dem vi kan formå dertil, inden Mikkelsdag om et år, skal garantere for os, at vi
vil holde det’. — Nu siges det i dette brev (nr. 83) ‘At dette skal holdes således, har

14- august 1313
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Nicolaus af Werle, hertug Erik af Sachsen, fyrst Johan af Werle og grev Henrik af Schwerin sammen med greverne af Holsten og nogle af deres råder skriftligt lovet og beseglet’.
Heraf fremgår, at dette brev ikke kan være et udkast til Horsensforliget, men må være det
deri stipulerede brev, som hertug Erik var pligtig at lade sine forlovere udstede.
Brevet mangler datum såvel hos Hvitfeld som hos Stephanius, en mangel, der måske går
tilbage til rigsbrevbogen eller en af afskrifterne deraf. Hvitfeld, som Suhm følger, har
det under 1306, sikkert fordi det i rigsbrevbogen fulgte efter to breve af 1306 vedrørende
kongen og hertugen af Sønderjylland, jf. DRB II 6 nr. 20 og 35; derfor retter han i ind
ledningen hertug Erik til hertug Valdemar og bruger i slutningen udtrykket ‘hertugerne’
□ : hertug Valdemar og junker Erik af Langeland. Som påvist ovenfor må brevet være ud
stedt efter den 9. august 1313, men før 29. september 1314, jf. Mekl. UB., Reg.Dan.,
Rep. nr. 1025. — Hvitfeld tilføjer efter brevet: ‘Kongen gav ham en forskrivning igen på
hvad han har lovet ham derudi*. Dette er sikkert kun en gætning af Hvitfeld, der vidste,
at kongen også må have udstedt et brev til hertugen, men brevet selv, som ikke er bevaret,
har han sikkert ikke haft adgang til, eftersom han ikke gengiver dets indhold. — 2) her
tugen; Hvitfeld: hertugerne.

1313. 14. august. Slesvig.

84

Hertug Erik 2. af Jylland slutter overenskomst med grev Henrik 3. af Schwerin og
udbetaler ham og hans moder en sum penge som erstatning for arvegods og anden
jordbesiddelse beliggende i hertugdømmet.

Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, der ser dette brev, hilsen
I evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1313, dagen før Vor Frues
himmelfart, er der mellem vor elskede frænde, den berømmelige herre,
grev Henrik af Schwerin, på den ene side og os på den anden sluttet føl
gende forlig, at vi til nævnte herr Erik på tro og love har erklæret at ville be
tale hundrede mark lybske penge førstkommende St. Mortensdag, fremdeles
tusind mark lybske penge St. Mikkelsdag i det lige efterfølgende år i rede
penge eller i godt pant i Lübeck. Og samme herr Henrik erklærede for sig
selv og sin elskede moder, fru Margrete, og i hendes navn, at vi skulde være
fuldstændig fri og undtagen for al tiltale, som han har haft eller vil kunne
have mod os med hensyn til arvegods og alt andet overalt, hvor det end er
beliggende hos os, og som tilhører samme herr Henrik eller hans fornævnte
moder i fællesskab med os, dog således, at hvis vi dør uden retmæssig arving,
skal nævnte grev Henrik og hans moder fra da af ligesom fra nu af bevare
deres ret ukrænket og ubeskåret i enhver henseende. Nedenforskrevne rid
dere og væbnere lovede det samme med os for fornævnte penge, nemlig
herrerne Niels Bønstrup, Gotschalk Limbæk, Eckhard Kletkamp, Otto

E
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Stamp, Reimar Wedel, Thomas Hak, Mads Dyde, Markvard Ruhmor,
Ludolf Skinkel, Ditlev Sehested, riddere, fremdeles væbnerne Leo Dosen
rode, Ditlev Skiernov, Knud Friis, Sigfried Sehested, Hasse Krummedige,
hans broder Hartvig, Markvard Limbæk, Reimer Sehested og Otto Lim
bæk, vore mænd. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge un
der dette brev. Givet i Slesvig i vor nærværelse fornævnte år og dag.

1313. 22. august. Horsens.

85

Kong Erik 6. Menvedforlener drosten Niels Olufsen med Wustrow, som han giver
ham ret til at indløsefor samme sum, Reiner Preen har det i pant for.

Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
1 brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi til nærværende brevviser, vor elskede og
tro drost herr Niels Olufsen og hans sande arvinger giver som len med
arveret vort land Wustrow med al kongelig ret og al ret til at opkræve
skatter1), med dømmende myndighed, beder, agre, enge, græsgange,
skove, vande og fiskeri og med alle brugsrettigheder og tilliggender af
hvilken som helst art at besidde frit evindelig, dog således, at han er pligtig
at indløse landet første gang af Reiner Preen og for så høj en betaling, som
denne vil kunne bevise, at den er ham pantsat for, idet vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse forbyder, at nogen af vore fogeder, deres
officialer eller nogen anden, af hvilken stand eller stilling han end måtte
være, drister sig til på nogen måde at krænke herr Niels eller hans
arvinger med hensyn til nævnte land eller dets friheder, såfremt han vil
undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl og
segl tilhørende den stormægtige fyrste, vor elskede svigersøn, herr Henrik,
fyrste af Meklenborg hængt under dette brev. Giveti det Herrens år 1313
i Horsens, ottendedagen efter Vor Frues himmelfart, i nærværelse af nævnte
herre af Meklenborg.

E

1) gengiver cum exaccione.

1313. 26. august. Kolding.

86

Fyrst Henrik 2. af Meklenborg afkorter en del af kong Erik 6. Menveds gæld.

1. Udtog af Hvitfeld:

[28(?) august 1313]
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Nr. 88

O

Ar 1313 søndag efter Bartholomæusdag gav herr Henrik af Meklenborg
21 kong Erik et brev på en stor sum penge, som han havde modtaget
kongens brev på, og som skal afkortes denne. Givet i Kolding.
2. Registratur hos Stephanius:

t fyrsten af Meklenborg erklærer, at han er pligtig at give kongen nedl sættelse med hensyn til en sum, som kongen skylder ham. 1313.

A

1313. 28( ?) august1). Horsens.

87

Kong Erik 6. Menved anklager adelsmandene Niels Brok, Jens Pape og Niels

Larsen for forræderi.
Udtog af Hvitfeld:

igeledes anklagede vor herre konge offentlig disse adelsmænd Niels
Å Brok, Jens Pape og Niels Larsen for at være sit riges åbenlyse forrædere.
Til vidnesbyrd herom. Givet i Horsens 1313 13. dagen efter Vor Frues him
melfart.

L

1) dagsangivelsen hos Hvitfeld (13. dagen efter Vor frues himmelfart □: 28. august)
er næppe rigtig. Almindeligvis benyttes kun tallene indtil 8 til at angive en bestemt uge
dag eller oktaven efter en festdag. Den 9. august var Erik 6. i Horsens (jf. nrr. 81—82),
den 26. august, 4. og 18. september i Kolding; da afstanden mellem de to byer er så kort,
kan der ikke sluttes herudfra, når brevet er udstedt. — Hvitfeld har sikkert sit kendskab
til dette brev fra rigsbrevbogen, hvorfra han har de øvrige breve vedrørende oprøret mod
Erik 6. Der er dog ingen af Stephanius’ registraturer, der lader sig identificere med Hvitfelds tekst. Erslev har derfor antydet (Rep. nr. 1027) muligheden af at nærværende nr. 87
kunde være slutningen af nr. 89 eller identisk med nr. 88; dette er dog usikkert.

[1313. 28(?) august]1).

88

Om nogle af kongens mænd og deres borge.

Registratur hos Stephanius.

Om nogle af kongens mænd og deres borge.
1) brevet var i Cancellariæ liber placeret mellem breve, som angik forholdet til ud
landet; det stod efter et brev vedrørende Lüneburg, se nr. 350, og foran et brev angående
Holsten, se nr. 378. Det er dog mest sandsynligt, at det har omhandlet indre danske for
hold; i Rep. udat. nr. 175 siges det således, at det måske ligger til grund for Hvitfelds
udtog nr. 87. I anklageskriftet fra 1314 mod Niels Brok indgik også et punkt, hvor kongen
siger, at han betroede ham ‘Slotte og festninger for landet(?), i hvilke forleninger han
for strengt frem mod bønderne’, se nr. 167. Så kortfattede Hvitfelds udtog og Stephanius’
registratur er, er det vanskeligt med sikkerhed at afgøre, om de er identiske. Er de ikke
identiske, er dateringen af Stephanius’ registratur ganske uvis.

Nr. 89
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[1313. Omkr. 28. august?]1)«

Jens Nielsen af Tåsinge og 44 andre adelsmænd erklærer, at de oprørske bønder fra
fire sysler, deriblandt Hardsyssel, Almindsyssel og Jellingsyssel, har sluttet forlig med
kongen.
1. Udtog af Hvitfeld:

ens Nielsen af Tåsinge, Ivar Grubbe, Jens Nielsen af Kås, Jens Mule af
Bæg, Niels Hee, Niels Rane, Niels Olufsen, den berømmelige herre
kongen af Danmarks drost, Lave Ågesen, samme herre konges marsk,
Troels...2), Tord Amring, Jens Staverskov, Erik Eriksen, Jens Pedersen
Træ(kkehære), Jens Grubbe, Peder Grubbe, Peder Nielsen Neb, Ture Peder
sen, Niels Holgersen, Holger Nielsen, Oluf Flemming, Mogens Jonsen, Jens
Friis, Mikkel Påk, Povl Mogensen, Jens Slæt, Niels Kurv, Ove Thomsen,
Jon Balhorn, Anders Balhorn, Jens Jensen, Karl Jakobsen, Karl Pedersen,
Sævid Skene, Peder Wether, Esbern Mogensen, Niels Torbensen, Ture
Strangesen, Henrik Lang, Peder Nielsen af Vormark, Niels Jonsen, Al
kil3), Peder Mogensen, Niels Tuesen af Klågerup, Tyge Larsen, Mogens
Ågesen og Jakob Flæb o.s.v. Alle skal vide, at i vort påhør og i vor nær
værelse var bønder fra Hardsyssel og Almindsyssel fremstillet i kong Eriks
nærværelse.
De bekendte og tilstod uden tvang og af fri vilje, at de har været forført
af nogle onde menneskers råd til at sætte sig op imod hans majestæt,
hvorved de har begået en stor forseelse og majestætsforbrydelse, at de er
draget ind ved *Gambevad og på Viborg landsting og der af egen myndig
hed har fastsat en forordning og straf over dem, som ikke fulgte dem, imod
hans nådes forbud med oprejste faner og avindskjold, og de har ihjel
slået mange af hans adel, at de formedelst slig gerning har forbrudt deres
liv og gods, med mindre hans majestæt vil benåde dem. Derfor har de nu
forhandlet med ham således og svoret med deres ed at ville holde dette
forlig. For det første skal de udlægge dem, som har været årsag til samme
oprør og ikke i fremtiden indlade sig med dem. Vil de ikke udlægge dem
alle, må kongen sigte, hvem han vil, og de skal forsvare sig efter loven.
Fremdeles skal disse fornævnte i de fire sysler fundere og stifte to ørtug
korns rente inden pinsedag til et alter i Kolding for de dødes sjæle, som
uskyldig blev ihjelslået af dem. Til det fornævnte alter skal kongen og hans
efterkommere have patronatsret. Hver af dem skal i dette år give et pund
korn og tre mark penge af hver plov i to år. Denne skat skal betales i Ribe
St. Mortensdag i det kommende år. Kongen skal oppebære kirketienden i

J
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fire år. Fremdeles skal de give kongen af hver mark gulds jord en skæppe
rug årlig til evig tid på St. Thomas dag, hvem den end tilhører. Hvis
nogen lægger mere til mark gulds jord, end der har været af arild, og han
bliver overbevist derom, skal jorden være forbrudt til kronen.
De skal straks give kongen ni heste af hvert herred, hver af dem så god
som 15 mark penge. Hvert syssel skal have et indsegl parat otte dage efter
Vor frues dag og føre det til kongen for at besegle fornævnte forlig. Hvis
kongen vil bygge en fæstning, skal alle bønder, hvem de end tilhører,
hjælpe med dertil. De lovede, at de aldrig vilde gøre oprør i fremtiden,
ikke heller yde kongens fjender nogen hjælp eller bære budstikke imod
kongens lensmand på trods af kongen. De, der gør det, skal straffes
uden al nåde. De skal aldrig holde forsamling uden kongens vidende;
de, der gør det, skal have forbrudt liv og gods. Hvis de ikke holder dette,
er det bestemt, at alle bisperne i Danmark skal have magt til at banlyse
dem. Bønderne fra Jellingsyssel har lovet kongen tyve heste, hver af
dem så god som 15 mark. De skal give kongen to pund korn af hver
plov dette år; i det kommende år skal de give ham fire mark penge St.
Mortens dag i Ribe. De skal give kongen kirketienden i de fem følgende år.
Fremdeles skal de give to skæpper korn årlig af hver mark gulds jord på
St. Thomas’ dag, uanset hvem der ejer mark gulds jord, da skal de give
således deraf. Lægger de mere jord til mark gulds jord, end der har været
af arild, skal den være forbrudt til kongen. Fremdeles skal de forpligte sig
til at holde alle fornævnte punkter og artikler. De skal love på Viborg lands
ting og på deres syssel- og herredsting alt det, som foran skrevet står under
deres og gode mænds segl. Fremdeles udlagde bønderne disse efterskrevne
i Hardsyssel og Jellingsyssel: Jakob Sieppel, Peder Vind, Isak Poulsen, Mads
Pedersen Rød, Jens Kæl, Tord Rød, Peder Nål, i Gern herred: Niels Toste
sen, i Ginding herred Kristian N., i Vardesyssel: Palle Jensen, Lave Jensen,
Ture Judas, Jens Torsen, Oluf Hvid, i Jellingsyssel: Torsten Lange, Jens
Pedersen, Peder Arnfast, i Almindsyssel: Jens Bryne, Peder Jakobsen, Niels
Eriksen, Niels Jonsen, Svend Ulf, i Løversyssel: Tord Tibbesen, Jens Papesen, og Krispin Lok.
2. Registratur hos Stephanius:

Om indbyggerne i Hardsyssel og nogle af deres artikler. 1313. Horsens.
1) det er rimeligt at antage, at processen mod de oprørske jyske bønder fandt sted
samtidig med, at kongen rejste anklage mod Niels Brok, Jens Pape og andre for deltagelse
i oprøret, se nr. 87. — 2) jf. nr.313: Troels marsk. — 3) jf. nr. 170: Alkil af Lolland.

Nr. 90

4. septemb er 1313
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1313. 4. september. Kolding.

90

Biskop Niels 2. af Børglum lover at være kong Erik 6. Menved tro.
1. Udtog af Hvitfeld:

iskop Peder af Odense og Niels af Børglum afgav en lignende forplig
telse1).

B
A
E

2. Registratur hos Stephanius:

t biskop Oluf af Roskilde lover kongen tro tjeneste, hvilket ligeledes
l bisperne af Odense og Børglum lover. 1313.

3. Referat hos Bartholin:

ndelig gav også biskop Niels af Børglum kongen sit genbrev om at yde
! ham tro tjeneste. Givet i Kolding tirsdag før Vor Frues fødselsdag.

1) jf. nr. 19 og 38.

1313. 8. september.

91

Jens Frise erklærer at have solgt alt sit jordegods i Emmerske mark til Løgum

kloster.

Afskrift i Løgumbogen.

ens Frise til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Efterdi enhver er usikker med hensyn til sin dødsdag, på hvilket sted
eller på hvilken tid han skal dø, gør jeg ved dette brevs ordlyd vitter
ligt for nulevende og tilkommende, at jeg til herr Henrik abbed og det
menige konvent i Løgum kloster har solgt alle jorder, som jeg har haft i
Emmerske mark med arveret efter min moders død i agre, enge og
skove, for 260 mark penge på følgende vilkår: jeg erkender af fornævnte
betaling at have modtaget 43 mark i rede penge, men 107 mark skal den
herre abbeden betale mig på næstkommende ting efter apostlen St. Andreas’
dag. Jeg lover ved nærværende at skøde abbeden og det menige konvent på
samme ting nævnte jorder at besidde med rette evindelig, og at jeg vil
fritage dem endeligt for al tiltale fra mine nærmeste, såsnart jeg har mod
taget 110 mark på næste Tønder ting før kyndelmisse. Til vidnesbyrd
herom og til sikkerhed for mit løfte bekræfter jeg overfor herr abbeden
og det menige konvent dette salg med mit segl, som jeg hænger under
dette brev. Givet i det Herrens år 1313 på vor glorrige jomfru Marias
fødselsdag.

J

ii.
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september 1313

1313. 9. september. [Lübeck].

92

Broder Konrad, viceprior, og dominikanerkonventet i Lübeck, broder Henrik og de

andre franciskanerbrødre i Lübeck vidimerer kong Erik

5. Glippings brev af 1282

1. juli, se DRB II3 nr. 37.

Original i Lübeck.

i broder Konrad, viceprior, og de øvrige brødre af Dominikanerorde
nen og vi broder Henrik og de øvrige brødre af Franciskanerordenen
i Lübeck erkender og bevidner ved dette brevs ordlyd at have set og hørt
nedenforskrevne brev, bekræftet med ægte og ubeskadiget segl, ufordær
vet, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende og ubeskåret
med denne ordlyd: Erik af Guds nåde de Danskes og Venders konge
(o. s. v. = DRB II 3 nr. 37). Derfor har vi til vidnesbyrd om, hvad vi har
set og hørt ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens
år 1313 dagen efter Vor Frues fødsel.

V

[1313. Før 10. september].

93

Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, oversender pave Clemens 3.s bulle af 1. de
cember 1312 (se DRB II6 nr. 476) om erlæggelse af korstogstiende af alle kirkelige

indtægter i seks år til (Frederik), dekan, magister Borchard, ærkedegn, og Franz,

kannik i Bremen.
Transsumpt i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1313. 10. september. Bremen.

94

(Frederik), dekan, magister Borchard, ærkedegn, og Franz, kannik i Bremen,

pålægger den regelbundne og verdslige gejstlighed, Johanniterordenen og de andre
gejstlige ridderordener alene undtaget, i Bremen stad og stift i overensstemmelse med

pave Clemens' bulle af 1. december 1312 og ærkebiskop Jens Grands brev, se nr. 33,
at erlægge korstogstiende af alle kirkelige indtægter i seks år.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1313. 11. september. Bremen.

95

Frederik, dekan, og Franz Doneldey, kannik i Bremen, af ærkebiskop Jens Grand
i Bremen udnævnte til tiendeindsamlere i Bremen stad og stift, pålægger Bruno,

kantor, Henrik, skatmester, og Herman af Heiligenstedten, kannik i Hamborg,

Nr. 96

iS. september 1313
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at indsamle og efter nærmere ordre at aflevere korstogstienden til det hellige land fra
gejstligheden i Hamborg og klostrene og kirkerne i Neumünster, Ütersen, Itzehoe,
Harvestehude, Reinbeck og Kiel.
Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1313. 18. september. Kolding.

96

Biskop Jens Bocholt af Slesvig lover Kongen ikke at ombytte bispesædet i Slesvig
med det i Dorpat.

1. Udtog af Hvitfeld:
o

r 1313 gav Jens af Slesvig sit brev, at han ikke vilde bytte sit stift med
u det i Dorpat uden kongens vidende.

A
A
I
B

2. Registratur hos Stephanius:

t biskop Jens af Slesvig lover, at han ikke skal bytte Slesvig bispesæde
l med bispesædet i Dorpat. 1313.

3. Udtog hos Hamsfort:

det Herrens år 1313... biskop Jens af Slesvig efterlignede ærkebisp
Esgers venlighed og lovede kongen visse ting.

4. Referat hos Bartholin, annales:

iskop Jens af Slesvigs brev, givet kong Erik, hvori han under ed for
pligter sig til ikke uden kongens samtykke at ombytte Slesvig bispe
dømme med Dorpat bispedømme. Givet i Kolding, tirsdag før apostlen
Mathæus dag.

1313. 24. september.

97

Kong Erik 6. Menved stifter et forlig mellem grev Johan 3. af Holsten og grev
Adolf af Kiel og hans broder Kristoffer.

1. Udtog hos Hvitfeld:
o

Ar 1313 mandag før St. Mikkelsdag stiftede kong Erik iRoskilde1) et forlig
mellem grev Henrik2) af Holsten og herr Adolf af Kiel og deres
medhjælpere på følgende vilkår. De skulde være hinandens gode venner;
der skal være fred og blodsslægtsskab imellem dem. De har valgt til voldgiftsmænd og overgivet deres sag til hertug Erik af Sachsen og fyrst3)
Henrik af Meklenborg. Det skal blive ved deres kendelse. Såsnart den for-

,?7- septemb er 1313
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nævnte hertug Erik af Sachsen og Meklenborgeren er kommet tilbage fra
den romerske konges valg, skal vi seks uger i forvejen lade dem vide, når
vi kan komme sammen, enten i Kolding, Middelfart, Nykøbing, Vording
borg, Skelskør eller Tårnborg. Vi skal der mødes med herr Adolf. Når han
kommer til stede, skal han lade alle de beskyldninger, han har mod vor
broder, optegne og tilsende os dem. Greven skal gøre det samme og følges
med hertug Erik af Sachsen til os. Gotschalk v. Alvensleben, som Detlev
Wolf har taget til fange, skal sættes i frihed og komme til os; hvis vi finder,
at han er uskyldig, skal han forblive fri. Befindes han at være skyldig, skal
han igen sættes i fængsel; det skal greven garantere. At dette skal holdes
således af vor broder, har herr Peder Nielsen af Tåsinge4), Reimar v.
Wedel, og Ingvar Hjort lovet sammen med os. Begge de to herrer skal give
hinanden lejde.
2. Registratur hos Stephanius:

orlig mellem Henneke5) af Holsten og grev Adolf og hans broder Kri
stoffer år 1313.

F

1) vistnok fejl for: Ribe. — 2) læs Henneke, — 3) Hvitfeld: hertug. — 4) Hvitfeld: Thy.
— 5) Stephanius: Henrik.

1313. 27. september. Ribe.

98

Kong Erik 6. Menved forbyder på begæring af biskop Jens af Ribe lægfolk at

stævne stiftets gejstlige for verdslig domstol eller fængsle dem, medmindre de gribes
på fersk gerning.

Original i Rigsarkivet.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Af den ærværdige fader den herre biskop Jens i Ribes klage har vi erfaret,
at nogle gejstlige i hans stift, snart af vore fogeder og officialer, snart også
af andre lægfolk uden at den kanoniske ret iagttages overfor dem, ved
hvilken de, når de er under anklage, skal forsvare sig eller overbevises,
slæbes for verdslig domstol, fængsles og fængslede lægges i lænker. Da vi er
pligtige at respektere vedkommendes og især Guds kirkes ret, og da vi øn
sker af al vor magt at træde op imod de byrder og overgreb, de er udsat
for, forbyder vi derfor strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at
nogen af vore fogeder, deres officialer, nogen stads borgere eller andre læg
folk, hvem det end er, drister sig til at stævne nogen af de nævnte gejstlige

E
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for verdslig domstol eller fængsle dem eller holde dem i fangenskab, med
mindre de er grebne på fersk gerning eller i en offentlig lovovertrædelse,
på grund af hvilken den pågrebne med rette bør fængsles, og da skal han
på første anmodning af den samme herre bispen eller hans official, hvem
det end er, udleveres til ham for at straffes af ham efter den begåede for
brydelses omfang. Men hvis nogen forsøger at gå imod dette vort forbud,
skal han visselig ikke undgå at få vor kongelige hævn at føle. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i det Her
rens år 1313 på St. Cosmas’ og St. Damianus’ dag i vor nærværelse1).
1) jf. DRB II 4 nr. 273 (forlæg).

1313. 4. oktober. Roskilde.

99

Biskop Oluf af Roskilde stadfæster sin overdragelse til Sorø kloster af den biskop
pelige jurisdiktion over dets bønder med hensyn til helligdagsbrøde og alle andre over
trædelser.

Afskrift i Sorøbogen.

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi godkender og stadfæster det privilegium,
vi fordum har givet de fromme mænd, de herrer abbeden og munkene i
Sorø med hensyn til vor biskoppelige ret, nemlig helligdagsbrøde og en
hver som helst anden ret, der af særlig nåde er skænket samme munke i
Sorø over deres undergivne, idet vi strengt forbyder ved dette brev, at
nogen af vore fogeder eller nogen anden på nogen måde forulemper eller
krænker fornævnte munke eller deres undergivne mod denne vor nåde til
forringelse af nævnte privilegium. Givet i Roskilde under vort segl i det
Herrens år 1313, bekenderen Franciscus’ dag.

O

100

1313. 5. oktober. Ribe.

Biskop Jens af Ribe erklærer, at Ribebispen kun i kraft af kongens privilegium
har vragret og ret til at oppebære 40 marks bøder,
i. Udtog af Hvitfeld:
o

r 1313, dagen efter den hellige Franciscus’ dag, har biskop Jens af
l Ribe udstedt sit brev, at han har vrag og alle 40 mark sager af kon
gen.

A

6i

i. november 1313

Nr. 102

2. Registratur hos Stephanius:

t biskop Jens af Ribe anerkender, at han ikke har nogen ret til de
l. skibbrudnes gods, som kaldes vrag. 1313.

A
B

3. Referat hos Bartholin:

iskop Jens af Ribes brev, i hvilket han erkender ikke af ret, men af
kongens tilladelse og nåde at have vrag og 40 marks bøder. Givet i
Ribe, dagen efter den hellige Franciscus.

1313. 10. oktober. Odense.

101

Kong Erik 6. Menved tager Peder Porse til nåde.
i. Udtog af Hvitfeld:
o

r 1313 onsdag efter Dionysius’ dag gav kong Erik i Odense Peder Porse
l sit venskab, dog på den betingelse, at han skal være kongens tro
tjener alle sine dage og ikke huse nogen af kongens fjender og inden to år
komme for at bo her i riget under kongen. For ham lovede Peder Egeside,
Karl Pedersen, Sævid Skene, Elav1) Skriver, Herlug Jacobsen, Gøde Niel
sen, Esbern og Mogens Ågesen, Niels Holgersen, Holger Nielsen, Esbern
Mogensen, Jakob Urne, riddere, Bent Jonsen, Niels Sigvardsen, Gregers
Holgersen, Anders Nielsen, Holger Jensen, Ludvig Albertsen, Timme
Skåning, Peder Pedersen, Anders Pedersen, af Koltorp2), og Stig Peder
sen, væbnere.

A

2. Registratur hos Stephanius:

Hvorledes Peder Porse lover at tjene kongen. 1313.
1) Hvitfeld: Claus. — 2) Boldorp? (Anders Pedersen af Bollerup, Skåne, ofte nævnt.)

1313. 1. november.

102

Kong Erik 6. Menved anmoder rådet i Lübeck om at udbetale fyrst Henrik 2. af
Meklenborg den værneskat, som staden skal erlægge til kongen ved juletid.

Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til de kloge og ærlige
mænd, sine i Kristus elskede rådmænd af Lübeck, oprigtig kærlighed
med Gud og frelse nu og evindelig.

E

Nr. 103

11. november 1313

62

Vi beder Eder alle ærlige mænd, som vi tiltror alt godt, indtrængende
om og opfordrer Eder til, at I til den stormægtige og velbyrdige herr Hen
rik afMeklenborg eller hans visse bud i vort navn uden afkortning vil anvise
de penge, som vi af Eder, velvillige mænd, har krav på at modtage til nu
førstkommende Kristi fødselsdag, for hvilke penge vi efter deres udbetaling
til ham erklærer Eder for kvit og fri og fuldstændig undtagne at være. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1313, Allehelgens dag, i vor nærværelse.
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1313. 11. november.

Sigvid Okse fra Sam pantsætter jordegods til Niels Tinde.
Original i rigsarkivet.

igvid, kaldet Okse, fra Sam til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle ved dette brev, at jeg skylder den gode mand
Niels kaldet Tinde femten øre skånske penge, for hvilke jeg pantsætter
ham mine agre nemlig Gatuspial, Bastunnakyr og Sykespial1), på føl
gende betingelser, at hvis fornævnte penge ikke er betalte før Helligtre
konger, skal fornævnte marker tilfalde samme Niels at besidde evindelig.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1313 Mortensdag.

S

1) ifl. en påskrift på originalen lå agrene ved Halmstad.
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1313. 14. november. Ribnitz.

Bernhard Kopman og hans sønner overdrager det jordegods, som de besidder i lands

byen Sanitz, til Sigfried von Plon, ridder, idet de erklærer, at det brev, som kong
Erik af Danmark har givet dem herpå, er bortkommet og skal være ugyldigt.

Original i Schwerin.

ernhard kaldet Kopman til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
For at det, som sker i tiden, ikke skal forsvinde i tidens løb, anses det for
at være overensstemmende med fornuften, at de samme flygtige ting fore
viges med skriftens værn og vidners røst. Alle, som får dette brev at se,
skal vide, at jeg Bernhard Kopman og mine sønner, nemlig Bernhard,
Dietrich, Gerhard, Bruno og Arnold, af fri vilje og ærligt sind efter mine

B

30. november 1313

63

Nr. 105

venners enstemmige råd har opladt og overdraget alt vor gods, som ligger
til landsbyen Sanitz, til ridder Sigfried von Plon og hans sande arvinger
at besidde på retmæssig og gyldig måde med al ret, som vi har haft, og
med alle brugsrettigheder og frugter indenfor nævnte landsbys grænser.
Vi erkender ligeledes, at vi har haft et brev1) på dette jordegods af den
ædle herre Erik, de Danskes og Venders konge, men dette har vi mistet,
hvad vi kalder Gud til vidne på; hvis det senere skulde blive fundet, skal
det ikke have nogen kraft til at gøre krav gældende på nævnte jordegods.
For at dette skal forblive fast og anerkendt af os og vore efterfølgere, har
jeg Bernhard Kopman og vi rådmændene i staden Ribnitz, Werner, præst
i Ribnitz, Arnold v. Vitzen, Frederik Moltke, Giinther v. Levetzow, rid
dere, Ludolf Zeppelin og Reddag mit der Nase, svende, på anmodning af
den allerede nævnte Bernhard og hans sønner ladet vore segl hænge under
dette brev. Vidner herpå er Henrik v. Dechow, Nicolaus Reddag, riddere,
Markvard Stolzenberg, svend, Arnold Kopman, Thie, Otbert v. Zelow,
Henrik Schlichtop, borgere i Rostock, Ludolf Dalenburg og mange andre
troværdige mænd. Givet i Ribnitz i det Herrens år 1313 onsdag efter Mor
tensdag.
1) jf. DRB II 6 nr. 231.

1313. 30. november.

105

Niels Kurv, ridder, pantsætter sin gård i *Brinne til herr Broder Degn, kannik i
Århus.
Afskrift i Århusbogen.

iels kaldet Kurv til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg til den gode mand herr Broder Degn, kannik i
Århus, har pantsat min gård i *Brinne med agre, enge, skove, og alle huse,
der hører til samme toft eller gård, sådan som jeg har ejet og besiddet det
altsammen, for 160 mark ny penge, der skal betales ham eller hans arvinger
uden afkortning af mig eller mine arvinger på førstkommende Åbo syssel
ting efter Allehelgens dag 1314, idet der også er vedføj et denne betingelse,
at hvis jeg eller mine arvinger er ude af stand til at betale hele fornævnte
sum eller en del af den til fornævnte termin, skal samme gård i *Brinne
med bygninger og alt dens ovennævnte tilliggende straks fra da af tilfalde
samme herr Broder og hans arvinger til fri rådighed til deres brug med rette

N

Nr. 106

6. december 1313

64

evindelig uden noget krav fra mig og hvem som helst af mine efterkom
mere. Til vidnesbyrd og urokkelig sikkerhed herom er de gode mænd, herr
Ove Thomsens, Niels Bondes, Jens Heldes, Kristian Lilles kaldet Kubes og
mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1313 på St. Andreas apostels dag.
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1313. 6. december. Sbderkbping.

Kong Birger af Sverige udsteder et gældsbrev til kong Erik 6, Menved.

Udtog af Hvitfeld:
o

Ar 1313 St. Nikolai dag lånte kong Erik atter kong Birger 650 mark

XX. kølnsk, som skal betales på søndagen, da der synges: Glæd dig
Jerusalem. Han stillede også kaution derfor. Brevet er dateret Soderkoping1).
1) Erslev (Rep. nr. 1036) formoder, at dette brev kan være identisk med nr. 107. Hvis
Hvitfeld har sit kendskab til brevet fra rigsbrevbogen, hvad han sikkert har, kan der ikke
være tale om andre. Udtrykket ‘om nogle svenskeres gæld* må i så fald, hvis regesten er
korrekt, betyde den gældsforpligtelse, nogle svenske stormænd har måttet påtage sig som
Birgers kautionister, cf. Hvitfeld: ‘Han stillede også kaution derfor’.

107

* 1313. [6. december ?]

Nogle svenske stormænd udsteder et gældsbrev.

Registratur hos Stephanius:

fjt andet brev om nogle svenskeres gæld1). År 13132).
1) d.v. s. forpligtelse. — 2) om mulighden af, at dette brev er identisk med kong
Birgers gældsbrev 1313 6. december, se nr. 106.
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1313. 6. december.

Jakob Abildgård erklærer at have solgt og skødet sit gods i Emmerske mark til

Løgum kloster.

Afskrift i Løgumbogen.

akob Abildgård til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for nulevende og tilkommende, at jeg erkender at have
solgt til Løgum kloster alt gods i Emmerske mark1) i jord, eng, vand og
skov, som efter min faders død var tilfaldet mig ved arveret, med alt til
liggende, løst og fast, og at det er afhændet af mig og mine arvinger evinde-

J

65

13- december 1313

Nr. 110

lig, idet jeg erkender, at jeg af nævnte kloster for samme gods har modtaget
60 mark nye penge. Derfor overdrager jeg også nævnte kloster samme gods
med al ret at besidde evindelig, og jeg bekræfter den skødning, der tidligere
har fundet sted til nævnte klosters abbed med hensyn til fornævnte gods
på Tønder ting, idet jeg erkender, at jeg i fremtiden ikke har nogen ret
med hensyn til ovennævnte gods. Hvis der senere skulde rejses noget krav
fra mine brødres eller slægtninges side vedrørende oftnævnte gods, lo
ver jeg oftnævnte kloster at fri det fra al tiltale med fuld retsvirkning.
For at der ikke i fremtiden for nævnte kloster vedrørende dette skal opstå
nogen uret, lader jeg dette brev bekræfte med mit segl. Givet i det Herrens
år 1313, St. Nicolai biskop og bekenders dag.
1) jf. nr. 91.

1313. 12. december. Carpentras.
Pave Clemens

109

5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at anvende kirkens

straf imod kapitlet i Hamborg og nogle gejstlige, som hører under kapitlet, fordi de

har nægtet at erlægge en afgift, som med Bremerkapitlets samtykke var pålagt Bremen
stift på grund af de tab, kirken havde lidt som følge af krig og lignende.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1313. 13. december. Monteux.

110

Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Esger af Århus har betalt servis-

penge og de øvrige afgifter, ialt 300 guldfloriner, samt at han har fået absolution,
fordi han ikke har overholdt betalingsterminen.

Original i Vatikanets arkiv.

er blev udstedt kvittering for den ærværdige fader herr Esger, biskop i
Århus, for de 250 gylden, han har indbetalt til klerkene ved vor herre
pavens kammer som commune servitium til kammeret, og for de 50
gylden han har indbetalt som de 4 sædvanlige servitier for de undergivne,
ved magister Ricardus de Gualdo og sin prokurator herr Tyge. Og han
blev frikendt for skyld for ikke at have betalt i rette tid. Givet i Monteux
den 13. december i det niende år af den høj hellige fader og vor herre herr
pave Clemens’ den femtes pontifikat.

D

1313. Rep. 1039, se DRB II 6 nr.467.
2. Række VII.

5

Nr. in

1313

66

1313.

111

Johan af Wesenberg og andre estniske stormænd har modtaget et brev.

Registratur hos Stephanius:

lt brev, udstedt til Johan af Wesenberg og andre. 1313.

112

1313.

Kong Erik 6. Menved forordner, at når nogen i Estland dør uden retmæssige
arvinger, arver kongen.
1. Udtog af Hvitfeld:

amme år udstedte han en forordning, at når den, som ingen arvinger
havde i Livland1), og som solgte og afhændede sit gods i håb om derved
at købe et andet i hans rige, døde med uforrettet sag, skulde pengene være
hjemfaldne til kongen; og han befalede Johan Bernouer2) at sætte sig i
besiddelse af sådant gods.

S

2. Registratur hos Stephanius:

Om skifte af gods i Estland3). 1313.
1) benyttes af Hvitfeld for: Estland. — 2) = Bexhoveden? — 3) som bemærket i
Rep. nr. 1044 kan man ikke være helt sikker på, at Stephanius’ registratur er identisk
med Hvitfelds udtog; men da Hvitfeld sikkert har sit kendskab til dette brev fra rigsbrev
bogen, består der kun denne mulighed, hvis man ikke vil antage, at Hvitfelds forlæg be
fandt sig mellem de af Stephanius summarisk registrerede estniske breve, se nr. 113.

113

[1313]?

Forskellige breve omhandlende mageskifte og salg afjordegods tilligemed breve om

handlende kongens vasaller, høvedsmænd og undersåtter i Estland.
Registratur hos Stephanius:

igeledes om mageskifte og indbyrdes salg af jordegods. Fra denne side
Å lige til bogens slutning står der forskellige breve af så godt som ingen
betydning om forskellige sager, der angår kongens vasaller, høvedsmænd
og andre undersåtter i Estland.

L

114

1313.

Om en gård i Roskilde, givet Clara kloster i pant.

Registratur hos Arne Magnusson (AM. 1050, 40).

67

I3I3

Nr. ii6

m en gård i Roskilde, som var pantsat til Clara kloster og blev løst
I3I3-
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1313. Bov.
Hertug Erik 2. af Jylland tager Løgum kloster i sin beskyttelse.

1. Uddrag i Løgumbogen:

rik, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, der ser dette brev, hilsen
I med Gud.
Alle anliggender, som er betroet breve og vidners røst modtager af begge
urokkelig bekræftelse o.s.v. som ovenfor1).

E

2. Registratur i Hansborg ark. VI 27 C, D:

ertug Erik af Jyllands brev af 1313 i Bov kirke, i hvilket han tog
munkene i Løgumkloster med alt deres gods under sin særlige be
skyttelse, idet han overlader dem alt deres gods, der er overdraget dem
såvel i tiender som i andre fromme almisser af hans forfædre og ærkebis
perne og bisperne af Slesvig og andre i hele hans hertugdømme, idet han
ydermere strengt forbyder, at nogen af hans fogeder eller andre i hans
hertugdømme drister sig til at krænke abbeden og hans brødre.

H

3. Registratur i Hansborg ark. VI27 C, H:

ertug Erik af Jyllands brev udstedt i Bov kirke år 1313 af samme
indhold som brevet noteret under D. Desuden tilføjes dette som også
(står) i det foregående, at klostrets bryder og landboer ikke må krænkes
på tinge for nogen af deres lovovertrædelser, men man skal klage for
abbeden.

H

4. Registratur hos Hamsfort:

amme tid og dag stadfæstede hertug Erik af Slesvig i Nordborg på Als
Løgum klosters gamle privilegier og skænkede gods, og han gør det
samme i Bov, idet han forøger de gamle privilegier med nye.

S

1) jf. nr. 15 (1313 12. marts).

1313.

116

Ormer Gyridsen bevidner på anmodning af abbedissen i Gudhem kloster, at dette
ejer sekstendedelen af Kungsfors lige til havet med den dertil hørendefiskeret, som Ås
kloster har forsøgt at fratage det.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.
5*

Nr. 117

1313

68

rmer Gyridsen til alle, der får nærværende brev at se eller hører det
læse, hilsen evindelig med Gud.
Efter særlig anmodning og opfordring af den velbyrdige frue, fru abbe
dissen i Gudhem, til at afgive vidnesbyrd om noget fiskeri i en å, som hedder
Viskan, bevidner og erklærer jeg offentlig ved dette brevs ordlyd, at jeg af
mine forældre, bedsteforældre og oldeforældre og andre troværdige har
hørt, erfaret og i sandhed forstået, at sekstendedelen af Kungsfors lige ud
til havet altid lå under, tilhørte og ejedes af Gudhem kloster, og da mun
kene i Ås kloster ulovligt søgte at sætte sig i besiddelse af fornævnte del af
Kungsfors (og oprettede en fiskegård)1) til deres eget brug ved Åsbro,
lod den ærværdige herre, herr Erik, fordum Sveriges konge, den fiskegård,
som de samme munke havde anlagt der, fuldstændig bryde op, adsplitte og
ødelægge to gange, og på samme måde lod herr Birger, hertug af Sverige,
der efterfulgte ham, gøre een gang, hvor jeg var til stede med mine to
brødre. Til vidnesbyrd herom og til fyldigere bevis er mit segl hængt under
dette brev. Forhandlet i det Herrens år 1313.

O

1) teksten er dårligt overleveret på dette sted. Ordene i parentesen beror på konjektur.
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1313.

Jens (Hans) Olufsen mageskiftede gods i Slimminge med gods i Hesselby.
Roskilde Agnete klosters registratur,

t brev på gods i Slimminge, som Hans Olufsen mageskiftede med gods
I på 12 øre jord i Hesselby.

E
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1313.

Prior Jens af Antvorskov giver en donation til kirken sammesteds,
Antvorskov klosters registratur.

ens, prior i Antvorskov, gav til bygning af kirken sammesteds 26 mark
sølv og 8 ørtug jord, ligeledes 6 øre korn og en gård i Højby. År 1313.

J
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1313.

Jens Åstredsen pantsætter gods i Valby til Antvorskov kloster.

Antvorskov klosters registratur.

ens Åstredsen pantsatte sit gods, som er på 3 ørtug jord, i Valby til klo
stret for 40 mark. År 1313.

J

[ I3I31?
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Nr. 124

1313.

120

Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster alle privilegier, som bisperne af Roskilde

har tilstået St. Peders kloster i Næstved.
Næstved St. Petri klosters registratur.

rkebiskop Esger af Lund stadfæster og bekræfter alle privilegier og
friheder, der er givet os af mange andre Roskilde bisper. 1313.

Æ

1313.

121

Jens Pedersen sælger sit gods i Nyrup og Borup, Tåstrup og Merløse til Herlug

Jacobsen.

Roskildegårds registratur.

ens Pedersen har solgt og afhændet til Herlug Jacobsen sit gods i Nyrup
og Borup, Tåstrup og Merløse. 1313.

J

1313.

122

Erik Østensen mageskifter gods i Rindelev, der er udlagt til Ringkloster.
Skanderborgske registratur (Ring klosters breve).

rik Østensens mageskiftebrev på det gods i Rindelev og Rindelev mark,
han udlagde til Ringkloster. Dateret 1313.

E

1313.

123

Brev angående Rindelev.
Skanderborgske registratur (Ring klosters breve).

ndnu et gammelt pergamentbrev1) på Rindelev med sin tilliggende
1 ejendom. År 1313.

E

1) se nr. 83.

[1313]?

124

Breve angående Rindelev.
Skanderborgske registratur (Ring klosters breve).

ogle sammenbundne latinske pergamentbreve1)? lydende på gods i
Rindelev.

N

1) om disse breve vedrørende jordegods i Rindelev er fra 1313, er ganske usikkert.
Angående andre breve vedrørende jordegods i Rindelev se nr. 123 og DRB. II 1 nr.
499 og II 11 nr- 186.

Nr. 125

125

[1313—27 eller 136g—88]

70

[1313—27 eller 1369—88].

Biskop Jens oplader alt sit gods i Kringholm (til Ribe kapitel).

Registratur over Ribe kapitels arkiv.

I-Jigeledes biskop Jens’1) opladelsesbrev på alt hans gods i Kringholm.
1) biskop Jens kan enten være Jens Hee (1313—27) eller Jens Mikkelsen (1369—88).

126

13131).

Biskop Henrik af Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds brev til klostret i Dunamunde (DRB. II6 nr. 334).

Registratur i det svenske rigsarkiv.

792. Bispen af Revals vidisse af kong Erik af Danmarks brev2) om efter
givelse af hans vrede mod munkene, fordi de har solgt deres kloster Diinamunde. 1313.
1) Bunge henfører denne vidisse til biskop Henriks og kapitlets vidisse 1314 21. april
(se nr. 148). Schirren bemærker, at dette må være en anden, derfra forskellig vidisse, da
vidissen 1314 havde et andet nummer i arkivet. — 2) = DRB II 6 nr. 334.
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1314. 4. januar.

Niels Alardsen, sognepræst ved St. Jakobs kirke i Roskilde, bevidner med to andre,

at Bodilfra Store Hedinge har indløst de ting, hendes søster Kristine, gift med Jakob
Vilhelmsen, pantsatte til Roskilde Clara kloster.
Original i universitetsbiblioteket.

iels Alardsen, sognepræst ved St. Jakobskirke i Roskilde, Lars, præst i
Bistrup, og Birger, borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at Jakob Vilhelmsen og hans hustru Kristine i det Herrens år
1313 efter Vor Frue renselsesfest for 13 mark og 2 øre penge til Roskilde
Clara søstre pantsatte følgende ting: nemlig en blå kappe, foret med gråværk, en rød kjortel, tolv hægter og lige så mange spænder til sammes pynt,
to dunke af tin og to kobberpotter. Alt dette modtog og tilbagekøbte Bodil
fra Store Hedinge, søster til Kristine, fornævnte Jakobs hustru, af
nævnte helgenindes søstre i vor nærværelse i det Herrens år 1314, ottende
dagen efter de uskyldige børns dag, og hun betalte selv samme dag søstrene
for de oftnævnte ting. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev besegle

N

8. januar 1314

71

Nr. 129

med vore segl. Givet fornævnte sted og år, ottendedagen efter de hellige
uskyldige børns dag.

1314. 5. januar. Bremen.

128

Frederik, dekan, Borchard, ærkedegn, og Franz Doneldey, kannik i Bremen, af ærke

biskop Jens Grand af Bremen udnævnte til tiendeindsamlere i Bremen stad og stift,
pålægger Bruno, kantor, Henrik, skatmester, og Herman af Heiligenstedten, kannik i

Hamborg, at aflevere de i korstogs tiende indsamlede penge med en fortegnelse såvel
over dem, der har betalt, som dem, der ikke har betalt, inden seks dage til provsten
ved St. Georgs klostret i Stade eller herr Otto, sognepræst i Osten.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1314. 8. januar. Dassow.

129

Arnold Kopman og syv andre fordrevne rådsherrer fra Rostock slutter sammen med
deres tilhængere i staden forbund medfyrst Henrik 2. af Meklenborg på kong Erik af

Danmarks vegne.
Original i Schwerin.

i Arnold Kopman, Arnold Quast, herr Wasmod, Bernhard Kopman,
Otbert von Selow, Gerwin Wilde, Thie og Henrik Schlichtop erkender
ved dette brevs ordlyd og gør vitterligt for alle, at vi og vore venner, som er i
staden Rostock, har sluttet forbund med Henrik af Meklenborg på den
danskes konges vegne på følgende måde, at vi bør overdrage ham porten i
staden Rostock. Og af alt det, der ved en retfærdig dom erlægges af dem,
som fordrev os fra staden, skal den herre, de Danskes konge, og herr Henrik
af Meklenborg have de to tredjedele og vi den tredje tredjedel. Han skal
ikke bygge nogen fæstning i fornævnte stad. Hvis det forannævnte ikke kan
lykkes for os og vore venner denne gang, så skal, når det lykkes os i dette
år, fyrsten af Meklenborg bistå os med hensyn til alt det fornævnte. Al
gæld, som vor stad er pligtig at betale den herre kongen af Danmark og
markgreven for sonen, skal den betale, men vedrørende den gæld, som
staden andetsteds er pligtig at betale, skal fyrst Henrik af Meklenborg ikke
befatte sig med på nogen måde. Derfor gælder med hensyn til heden og alt
vort gods: hvad vi med ret og rimelighed kan påvise i vore privilegier, skal
vi beholde, men det, som vi ikke kan påvise med ret og rimelighed i vore
privilegier, skal vi ikke gøre de danskes konge nogen hindring i. Ligeledes
med hensyn til landsbyen Barnstorf og landsbyen Rikdahl skal det for-

V

Nr. 130

9. januar 1314

72

blive, som den herre kongens vasallers ret kræver og forlanger det. Fyrst
Henrik af Meklenborg bør selv sammen med os denne gang vælge rådmænd, således at det kan være tjenligt for os begge; derefter skal vi rådmænd vælge de nye rådmænd som fra arilds tid. Men selve rådmændene,
som for fremtiden bliver valgt ind i rådet, skal hænge deres segl evindeligt1)
under dette brev, som vi før forinden har gjort. Vi rådmænd og vore ven
ner og de i rådet indvalgte og deres venner forpligter os til evigt at tjene
den herre, de danskes konge, og fyrst Henrik af Meklenborg og kun at
gøre det, som retten byder os at gøre. Staden skal have sådan lybsk ret,
som vi med ret og rimelighed kan påvise i vore privilegier. Med denne for
ordning er alt bestemt. Når vi vil have selve porten tilbage, skal den komme
tilbage til os som før. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet i Dassow i det Herrens år 1314 tirsdag næst efter Helligtrekonger.
1) □: med virkning til evig tid.
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1314. 9. januar. Grevesmiihlen.

Fyrst Vizlav 3. af Rygen, hertug Erik 1. af Sachsen, grev Nicolaus 1. af Schwerin,

fyrst Henrik 2. af Meklenborg, fyrsterne Nicolaus 2. og Johan 2, af Werle, greverne
Gerhard 4. og Johan 3. af Holsten og greve Henrik 3. af Schwerin slutter et for
bund, som kong Erik af Danmark skal være overherre for.

Original i Schwerin.

Guds navn amen. Vi Vizlav, af Guds nåde fyrste til Rygen, bevidner
og bekender i dette brev, at vi i troskab har lovet dette, at vi evindeligt
skal blive ved hertug Erik af Sachsen og vor svoger, grev Nicolaus af
Schwerin, herr Henrik af Meklenborg, herr Nicolaus af Werle, herr
Johan af Werle, grev Gerhard og grev Johan af Holsten og grev Henrik
af Schwerin i alle deres retfærdige sager. Vi skal aldrig begynde nogen krig
uden alle disse herrers råd. Gør vi det, gør vi det på vor egen risiko. Sker
det, at en af disse herrer bliver taget til fange af nogen, skal vi hjælpe ham
i mindelighed eller ad rettens vej inden fire uger. Gør vi ikke det, skal vi
hjælpe ham af al magt med slotte og med mænd og skal sende ham vore
mænd til hans nærmeste slot på vor kost. Hvis han kommer i en rytterkrig,
så skal vi hjælpe ham på hans kost. Brandskatning skal han oppebære;
men hvis man tager fanger eller vinder slotte, skal man dele det efter
mandtal. Hvis man belejrer nogen af hans slotte, eller angriber man hans
land, så skal vi hjælpe ham på vor kost og på vor gevinst og tab. Opstår
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der strid imellem nogen af os, skal vi, fyrsten af Rygen og herren af Meklenborg have ret til at afsige kendelse og til at afgive dom. Men hvis vi,
nemlig fyrsten af Rygen og herren af Meklenborg bliver uenige i mellem
tiden, har en af os overladt det til en anden til afgørelse. Medindbefattet i
alle disse aftaler skal være hertug Otto, hertug Vartislav af Stettin og grev
Adolf af Schauenburg, hvis de ønsker det. Med hensyn til disse aftaler og
alle vore retfærdige sager skal vor herre, kongen af Danmark, være vor
overherre og bistå os. Vi har givet vort tro løfte på, at vi fast skal overholde
denne aftale og vedhængt vort segl. Dette brev er givet og skrevet i Grevesmuhlen i det Herrens år 1314 onsdag efter Helligtrekonger.

1314. 19. januar. Rostock.
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Rådet i Rostock erklærer, at det har hyldet kong Erik af Danmark og fyrst Henrik
2, af Meklenborg på hans vegne som stadens herre.

Original i Schwerin.

Guds navn amen. Vi Otbert v. Selow, Henrik af Gotland, Gerwin
Wilde, Wasmod Cinneke, Bernhard Kopman, Arnold Kopman, Arnold
Quast, Thie, Herman Wokrent, Gerhard Reynoldi, Herman v. Lehmhus,
Johan v. Femern, Herbert Beseler, Holste v. Teterow, Klaus v. Kyritz,
Dietrich Frese, Nicolaus Klinkemann, Johan Pape fra Altstadt, Johan Pape
fra Neustadt, Engelbert v. Baumgarten, Henning v. Damme, rådmænd i Ro
stock, erklærer offentlig ved dette brevs ordlyd, at vi har taget den prægtige
fyrste, vor herre, den herre kong Erik af Danmark, og den ædle fyrst Henrik
af Meklenborg i hans navn til vor lensherre ved vor troskabsed, der på folke
sproget hedder hulden1), og at vi skal være forpligtet til at vise samme vor
herre konge og nævnte fyrst Henrik af Meklenborg, som det foran siges i hans
navn, al troskab og kærlighed, således som enhver tro mand er pligtig at ad
lyde sin herre, idet vi også tilføjer, at vore efterfølgere, rådmændene i samme
stad Rostock, i den følgende og efterfølgende tid hvert år, når de nyvælges,
ved troskabsed skal aflægge mandsed og hver for sig binde sig til at adlyde
og tjene vor fornævnte herre med deres særlige og private segl. Til vidnesbyrd
om denne mandsed er vort bysegl med vore personlige segl hængt under
dette brev. Givet i Rostock i det Herrens år 1314, lørdag før de hellige mar
tyrer Fabians og Sebastians dag2).

I

1) svarer til dansk: hyldning. — 2) der findes 4 andre originale breve om samme
sag, et af grev Gerhard af Holsten, to af fyrst Nicolaus og Johan af Werle og et af grev
Henrik af Meklenborg.

Nr. 132
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1314. 20. januar.

Rådet i Rostock forpligter sig til at betale fyrst Henrik 2. af Meklenborg 8300
mark vendiske penge Jakobsdag, 4000 mark Mikkelsdag og 4000 mark 1. Nicolajdag

og, hvis det undlader dette, at erlægge et dobbelt så stort restbeløb og overlade al

stadens gods udenfor bymuren til kong Erik af Danmark og fyrst Henrik.
Original i Rostock.

ådmændene i Rostock til alle, der får dette brev at se eller hører det
. læse, hilsen med Gud ...
Ydermere hvis vi undlader at betale i rede penge, eller med panter, skal
vi betale restgælden dobbelt, og alt vort gods udenfor bymuren, som til
hører vort borgersamfund, skal frit overgå til vor herre Erik, de Danskes
konge, og til nævnte herr Henrik af Meklenborg på hans vegne ... Men for
at alt det forannævnte og hver enkelt ting deraf i sin rækkefølge skal over
holdes, er vor stads segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1314 på de hellige Martyrer Fabians og Sebastians dag.

R
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1314. 25. januar. Vreta.

Grev Henrik af Gleichen skænker testamentarisk for sig og sin hustru sin gård Tuna

i Kattnds sogn i Sodermanland til Vreta kloster.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

enrik, af Guds nåde greve af Gleichen, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Fortiden har såre forstandigt indført, at det, der sker i tiden, for at det
ikke på grund af menneskenes skrøbelige hukommelse i tidens løb skal gå i
glemme, ved skriftligt vidnesbyrd overgives til fremtidens kundskab. Men
vi, der er sund på sjæl og legeme, bringer til offentlig kundskab, at vi til
den velærværdige frue, fru Katrine, abbedisse i Vreta, fordum datter af
vor elskede måg herr Svantepolk1), og til hendes kloster overdrager vor
gård Tuna2) i Kattnås sogn i Daga herred i Sverige efter vor død ved vort
og vor elskede hustru fru Lucies testamente at besidde evindelig på det vilkår,
at vi, så længe vi lever, skal beholde den samme til vort brug. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Vreta i det Herrens
år 1314 på den hellige apostel Paulus’ omvendelsesdag.

H

1) søn af hertug Knud af Halland. — 2) jf. nr. 229.
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1314. 29. januar. Gjushult.

Nr. 135

134

Margrete i Gjushult, enke efter Øjar Gunnesen, testamenterer en sjettedel af sit

gods i Vapnoga og andetsteds og en sjettedel af alt sit løsøre til Gudhem kloster, hvor

hun vælger sit gravsted.

Vidisse af 1321 8. jan. i Stockholm (Kungl. Bibi.).

Herrens navn amen. I den sammes år 1314, tirsdagen næstfør Vor Frues
renselses fest, opretter og bestemmer jeg Margrete, enke efter Øj ar
Gunnesen og bosiddende i Gjushult1), karsk af sind, skønt syg på legemet,
i ønsket om med det gods, som Gud har tilstået mig, på frelsebringende
måde at sørge for min sjæl, mit testamente på følgende måde... Og vidner
er disse ..., Jens Danske, tjener hos fru abbedissen i Gudhem ... Men da
jeg ikke havde eget segl, har de fornævnte gode mænd, nemlig den herre
provst Benedikt, Knut Arnbjornsson, Bo afMjdbåck, Eskil af Hellestad og
Arnbjorn Knutsson sammen med den nævnte biskop af Skara på min
anmodning hængt deres segl under dette brev til vidnesbyrd og fyldigere
bevis for det forudskikkede. Forhandlet ovennævnte år, dag og sted.

I

1) jf. DRB II 6 nr. 452 og 466.

1314. 3. februar. Lund.

135

Ærkebiskop Esger af Lund annekterer sognekirken i Bosarp til Lundekanniken
Peder Jensens præbende.

Afskrift i Lundebogen.

sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til sin
I elskede søn Peder Jensen Degn, kannik ved samme Lundekirke, kær
lighed og evig frelse.
I Din underdanige ansøgning har Du vist os, at den præbende, som Du
for tiden besidder på kanonisk vis i vor Lundekirke, er så ussel og fattig
med hensyn til oppebørsler og indtægter, at Du ikke af dem på tilstrækkelig
måde, som det sømmer sig, kan have Dit underhold. Da det stemmer
med samme Lundekirkes værdighed og tarv, at den kirke, som overgår
Lundestiftets andre kirker ved sit fortrins og sin førerstillings rang, har
egnede kanniker, der udmærker sig både ved sædelig vandel og boglig lær
dom, og da sådanne kanniker med fuld føje bør nyde passende og større
beneficier, henlægger vi med råd og samtykke af Lundekapitlet efter om
hyggelig at have overvejet samme kirkes nytte og tarv til Din fornævnte
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præbende for evig tid sognekirken i Bosarp efter de sammesteds værende
sognemænds vilje og samtykke tillige med alle dens rettigheder, frugter og
tilliggender; vi forbeholder dog os og vore efterfølgere den biskoppelige ret
i samme kirke, idet vi vil, at Du efter de kanoniske regler i fornævnte kirke
har en egnet og evig vikar, indsat på kanonisk vis, som til sit livs ophold
skal have en passende del af samme kirkes indtægter. Fremdeles ønsker vi,
at dette overholdes evindelig under den aflagte legemlige ed. Til vidnes
byrd herom har vi ladet vort segl og vort fornævnte kapitels segl hænge
under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1314 dagen efter kyndel
misse.
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1314. 7. februar. Hamborg.

Domkapitlet i Hamborg udnævner Nicolaus Decani, evig vikar i Hamborgkirken,

til sin befuldmægtigede i dets stridigheder med ærkebiskop Jens Grand af Bremen.

Afskrift i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).
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1314. 15. februar. Bremen.

Erkenboldus, kaldet Bolto, klerk i Bremen stift, kannik i Bücken og pavelig notar,

udsteder et notarialinstrument angående den af Nicolaus Decani, evig vikar i Ham

borgkirken, for Johannes Parvus, ærkebispen af Bremens auditør, og andre gejstlige,
på Hamborgkapitlets vegne nedlagte indsigelse mod den af ærkebiskop Jens Grand af

Bremen vedfalske oplysninger opnåede pavelige tilladelse til at kræve rimelig afgift af
kapitlet og den det underlagte gejstlighed.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).
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1314. 1. marts. Ribe.

Broder Åstred, provincialminister for Franciskanerne i ordensprovinsen Danmark,
stadfæster det salg, Franciskanerklostret i Tønder har foretaget af nogle enge, be

liggende på För, som Jens Navnesen havde testamenteret det.
Original i rigsarkivet.

roder Åstred, provincialminister for franciskanerne i provinsen Dan
mark, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør vitterligt for Eder alle, at jeg ved nærværende brevs ordlyd på
nulevende og kommende brødres vegne har erklæret for fast og urokkeligt
og evindelig gyldigt afhændelsen af de enge, som kaldes Kornhemæ på

20. marts 1314
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För1), som afdøde herr Jens Navnesen i sit testamente har overdraget til
støtte for Franciskanerklostret i Tønder og til samme klosters forbed
ring uden indsigelse fra hans arvinger. Denne afhændelse fandt sted i det
Herrens år 1312 til herr Kristian, fordum biskop af Ribe, salig ihukommelse,
i nærværelse af den berømmelige fyrste herr Valdemar, fordum hertug af
Jylland, mindeværdig ihukommelse; nævnte enge blev ved ordenens lov
lige prokurator på det fornævnte klosters brødres vegne lovligt skødet og
tilskrevet samme herre i overensstemmelse med de gyldige årsager og
fremgangsmåder, der forsigtigt foreskrives i (den kanoniske) ret med hen
syn til salg af kirkens ejendele2). Jeg giver afkald for mig selv og de nu
levende og tilkommende brødre på den ret, der tilkom os i de fornævnte
enge og overhovedet på enhver som helst indsigelse, som i fremtiden kunde
afkræfte denne højtidelige aftale eller på nogen som helst måde gå imod
den. Til vidnesbyrd om denne ting eller handling har jeg ladet mit embeds
segl hænge under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1314.
1) jf. nr. 29. — 2) afhændelse af kirkelige ejendele kræver, at der foreligger særlig af
den kanoniske ret anerkendt grund til afhændelsen.

1314. 2. marts. Lübeck.

139

Burchard, biskop af Lübeck) Gotfred) biskop af Schwerin) Markvard) biskop af

Ratzeburg) og kapitlerne sammesteds slutter sig sammen med kapitlet i Hamborg for

at imødegå ærkebiskop Jens Grand af Bremens overgreb.
Regest hos Clandrian (Schwerin).

1314. 7. marts. Minden.

140

Biskop Godeke af Minden bytter ministerialer med ærkebiskop Jens Grand af

Bremen.
Registreret i Brem. UB.

1314. 20. marts. Bremen.

141

Notarialinstrument) at ærkebiskop Jens Grand af Bremen på anmodning af Nico

laus Decani) evig vikar i Hamborgkirken og samme kirkes befuldmægtigede) udsteder

et appelbrev for kapitlet i Hamborg) som han samtidig banlyser] i brevet nævnes
magister Andreas de Dacia) som var i ærkebispens tjeneste.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB).
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[1314. marts]1). Slesvig.

Hertug Erik 2. af Jylland beder grev Robert 3. af Flandern om at skaffe nogle
af hertugens frisere deres ret hos den franske konge, da de er blevet udplyndret på deres

handelsfard af kongens mand.
Original i Lille.

il den herlige og stormægtige fyrste herr Robert, af Guds nåde greve
af Flandern, Erik, af samme nåde hertug i Jylland, inderlig og bestan
dig kærlighed og frelse.
Vore frisere, nemlig Lutteke Oua, Sigvald Bacquinsen, Tede
Alverichsen og hans brødre og ti andre personer, har beklaget sig
hos os, at de på den tid, da der førtes krig mellem den herre kongen
af Frankrig og Eder, og de skulde begive sig med deres varer, som
var vurderet til 2000 store floriner, til Eders herredømmes land, af den
herre kongens tjenere blev udplyndret for deres ovennævnte gods og
behandlet på en særdeles forbryderisk måde. Derfor beder vi indtrængende
Eders højhed om, at I af kærlighed til vore tjenester vil anvende Eders
magt til, at de nævnte købmænd kan få deres ovennævnte gods tilbage fra
den herre kongen og hans undergivne, især da den fornævnte strid og krig
nu er fuldstændig bilagt. Men hvis det ikke sker, kan det ikke regnes os
eller vore undersåtter til skade, men ham og hans undersåtter alene, hvis
den samme herre konges købmænd noget sted i vort land skulde lide nogle
tab som følge heraf. Den almægtige Gud bevare Eder, idet I roligt kan
befale over os. Skrevet i Slesvig, under vort sekret.

T

1) da hertug Erik 2. regerede 1312—1326 og grev Robert 3. 1305—1322, må brevet
i hvert fald være fra 1312—1322. Brevet er måske fra marts 1314. fordi markedsforstan
derne i Champagne og Brie havde givet købmændene i Aachen lejdebreve til at besøge
markederne i Champagne og Brie i august 1313 og Louis af Navarra, Champagne og Brie
i februar 1314.
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1314. 2. april.

Biskop Jens af Ribe overdrager præsten Mikkel kaldet Tule det alter, som provst
Kristian testamentarisk indstiftede i Ribe kirke.

Original i rigsarkivet.

ens, biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
For at ikke tidens strøm skal tilintetgøre det, der sker i tiden, bestemte
den ærværdige fortid i sin visdom, at det skulde foreviges ved skriftligt vid-
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nesbyrd. Derfor gør vi vitterligt for alle, at vi i vort kapitel på gyldig og
kanonisk vis har overdraget at besidde med rette evindelig til den gode
mand, præsten herr Mikkel kaldet Tule, nærværende brevviser, det alter,
som provst Kristian, herr Niels Lendes søn, i sit testamente indstiftede og
doterede i vor Ribekirke, for at der evindeligt skulde holdes en messe for
hans sjæls frelse, med alle dets tilliggender og indkomster, nemlig to gårde
i Sønder Nebel sogn i Vardesyssel og en gård, kaldet Horshave, i Skrave
sogn med de landboer, der hører til den. Alt dette er i det nævnte testa
mente af samme tillagt samme alter for den nævnte messe med præsenta
tionsret for Niels Hak, broder til nævnte provst, der da var nærværende og
ved sin forstands fulde brug gav sit samtykke; dog blev det indrømmet og
tilstået Niels Hak på hans anmodning, at han, hvis han ønskede det, uden
modsigelse kunde udfri Horshave gård, der ligger til nævnte alter, med en
anden gård, der årligt yder en mark korn i afgift. Til vidnesbyrd herom og
fyldigere bevis har vi givet den samme vort brev om denne overdragelse og
bekræftet det med vort og vort kapitels segl. Givet i det Herrens år 1314
den 2. april.

1314. 18. april.

144

Rådet i Stralsund sender i Dietrich af Brandenburg og hans brødres sag, da Bur

chard Sommer er forhindret, Frederik af Helsingborg med ligelydende fuldmagt til

Lübeck.

Original i Lübeck.

ådet i Stralsund bevidner sine meget kære venner de herrer rådmænd
-i Lübeck, sin gode vilje i alt.
Vi bekræfter ved dette brevs indhold, at Burchard Sommer ... ikke per
sonligt kan rejse til møde med Eder, men Frederik af Helsingborg blev på
vor stads vegne. .. adjungeret den samme Burchard. Givet i det Herrens
år 1314 torsdagen efter søndagen Quasi modo geniti infantes.

R

1314. 19. april. Helsingborg.
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Ærkebiskop Esger af Lund slutter forlig med kong Erik 6. Menved.
1. Udtog af Hvitfeld:

’Acr var opstået trætte mellem ærkebiskop Esger af Lund og kongen.
J Sagen blev forelagt paven; kongen blev dømt til en gældsforskrivning,

Nr. 146

ig. april 1314
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kontrakter og forpligtelser og den hermed følgende skade. Omsider blev
der sluttet forlig mellem dem således, at ærkebispen skulde skaffe ham fri
ved kurien, og samme breve og forpligtelser skulde han give ham på egen
bekostning. Han skulde give kongen 5000 mark lødigt sølv, at betale i
København inden 10 år. Dør kongen, skal disse penge alligevel betales.
Han skal intet foretage sig ved kurien, som strider mod dette hans løfte,
åbenlyst eller hemmeligt, udenlands eller indenlands, undtagen det som
han ellers på sit embeds vegne slet og ret bør tale om. Han skal ikke ud
nævne nogen lensmand på Bornholm uden med kongens råd. Fornævnte
høvedsmand skal aflægge troskabsed til Lunde sæde og kapitlet og love ikke
at huse kongens fredløse. Han skal ikke holde nogen høvedsmand der, som
er kongen mistænkelig.
2. Referat hos Bartholin:

rkebiskop Esgers brev, ved hvilket han forpligter sig til, for synderligt
at vinde kongens gunst, (at samarbejde) efter herr kongens befaling og
vilje og lade den gæld, som kongen er skyldig at betale ved den romerske kurie,
betale, idet han stillede forlovere. Givet i Helsingborg fredagen efter søn
dagen Quasimodo geniti.

Æ

3. Registratur hos Stephanius:

At ærkebiskop Esger forpligter sig til på den herre kongens befaling og
21 hans ønske at samarbejde i alle ting. 1314.
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1314. 19. april. Helsingborg.

Biskop Esger af Århus og biskop Nicolaus af Dorpat lover sammen med 23 stormænd at gå i indlager, hvis ærkebiskop Esger ikke overholder forliget med kong Erik
af ig. april 1314, se nr. 143.

1. Udtog af Hvitfeld:

erpå har biskop Esger af Århus afgivet løfte og biskop Nicolaus af Dor
pat og herr Niels Rane, Jens Lavesen, Jens Jensen af Brønby, Peder
Jensen af Visby, Peder Egeside, .. ?) Saltense, Palle Jensen, Sævid Skene,
Holger Nielsen, Jens Holbæk, Jens Eskesen, Bonde, Illuge Thomsen, rid
dere, Peder Nielsen Jul, Jakob Nielsen Rane, Mads Pallesen, Lave Nielsen,
Niels Brok, Niels Tunesen, riddere(!), Kristian Plovsen, Jakob Grubbe,
Jens Genvejr, Peder Godesen, Frederik Dolmer og Tidemand, væbnere,

D
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ig. april 1314
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og de lovede at inddrage, hvis han ikke betalte. Forhandlet og givet i Hel
singborg år 131(4) fredagen efter søndagen Quasi modo geniti.
2. Referat hos Stephanius:

Om dem, der afgav løfte for ærkebispen, at han skal overholde aftalerne.
3. Bartholins annaler:

(jaranternes breve, at ærkebispen bestemt vilde overholde de nævnte
aftaler.
1) fornavnet mangler vistnok.

1314. 19. april. Helsingborg.
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Kong Birger af Sverige lover fyrst Henrik 2. af Meklenborg at betale 1300 mark

svenske penge, som han skylder ham, førstkommende Mortensdag.
Original i Schwerin.

irger, af Guds nåde de Svenskes og Goters konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi til den stormægtige fyrste, herr Henrik, herre af Mek
lenborg, vor højtelskede onkel, for resten af de 1000 mark i afgifter, som vi
tilskrev samme i vort land Nårke, men som vi i de fire foregående år har
undladt at betale, er pligtig at betale 1500 mark svenske penge, der skal
anvises og gives fornævnte herre af Meklenborg eller hans visse bud, først
kommende St. Mortensdag efter hans ønske og under vort lejde, frit uden
nogen som helst told eller tynge, føres ud af vort rige. Og alt det fornævnte
eller noget deraf skal ikke foregribe vore tidligere givne breve, som vi øn
sker skal forblive i kraft uanset dette. Men til urokkelig overholdelse af det
fornævnte, hvert og eet deraf, har vi afgivet løfte på vor tro med vore tro
mænd Knut Jonsson, drost, og Ture Ketilson, kammermester, riddere, og
Johan Brunkow, væbner. Og forlovere er den stormægtige fyrste, herr
Erik, de Danskes konge, herr Åge, fordum sammes drost, Niels Olufsen,
drost, og Sigfried v. Plon, riddere. Og til vidnesbyrd om det fornævnte
er disse segl, nemlig vort og alle vore forloveres hængt under dette brev.
Givet på Helsingborg i det Herrens år 1314 fredagen næst efter Quasimodo
geniti infantes1).

B

1) første søndag efter påske (efter Introitusbønnens begyndelsesord, som regel kun
Quasi modo geniti).
2. Række. VII.

6

Nr. 148
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21. april 1314
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1314. 21. april. Reval.

Biskop Henrik af Reval og kapitlet sammesteds vidimerer fem danske kongebreve,

se DRB II2 nr, 41, II3 nr, 64, nr, 302, II4 nr, 323, II6 nr. 334.
Original i det svenske Rigsarkiv,

roder Henrik, af Guds barmhjertighed biskop i Reval, Johannes
dekan, og hele kapitlet sammesteds, Bernhard prior og hele domini
kanerkonventet sammesteds til alle troende kristne, der får dette brev at
se, hilsen med alles frelser.
I skal vide, at vi har set og omhyggelig gennemlæst følgende breve ud
stedt af vor herre, de Danskes berømmelige konge, hvilke var uskrabede,
ustungne, ufordærvede og ubeskadigede i enhver henseende og havde
nedenstående indhold ord til andet: Erik, af Guds nåde de Danskes og
Venders konge, hertug af Estland (o.s.v. = DRB II 6 nr. 334). Erik, af
Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland (o.s.v. = DRB
II 2 nr. 41). Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
Estland (o.s.v. = DRB II 3 nr. 64). Erik, af Guds nåde de Danskes og Ven
ders konge, hertug af Estland (o.s.v. = DRB II 3 nr. 302). Erik, af Guds
nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland (o.s.v. = DRB II 4
nr. 323). Og vi har ladet vore segl hænge under dette brev til urokkeligt
vidnesbyrd om alt dette. Givet i Reval i det Herrens år 1314, anden søndag
efter påske.

B
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1314. 22. april. Carpentras.

Ambrosius Thomasii de Aquamundula, klerk i Gaeta stift og offentlig notar, ud
steder et notarialinstrument, i hvilket magister Johannes Kampe, kannik i Hamborg,

på Hamborgkapitlets vegne anmoder den pavelige vicekansler, Guillelmus, kardinal
biskop af Palestrina, om, at dets sag mod ærkebiskop Jens Grand af Bremen må blive

overgivet til en pavelig auditør, og, da dette er umuligt for øjeblikket på grund af
Clemens 3.s død, at sagens opsættelse ikke må blive til skade for kapitlet.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb, UB).
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1314. 15. maj. Reval.

Johannes, dekan, kapitlet og dominikanerkonventet i Reval, vidimerer kong Kri
stoffer 1.s brev af 1235 16. august, se DRB Hi nr. 164.

Original i Reval.

26. maj 1314

83

Nr. 152

ohannes, dekan, og hele kapitlet ved Revals kirke, broder Bernhard,
prior, og hele dominikanerkonventet sammesteds til alle, der får dette
brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt gennemlæst et brev af vor herre,
Danmarks berømmelige konge Kristoffer, salig ihukommelse, uskrabet,
ustunget og ubeskadiget i enhver henseende med ægte kongesegl og silke
snor; brevet havde følgende ordlyd: Kristoffer, af Guds nåde de Danskes og
Venders konge (o.s.v.= DRB II 1 nr. 164). Til vidnesbyrd herom har vi
ladet vort segl hænge under dette brev.
Givet i Reval i det Herrens år 1314 dagen før Kristi himmelfart.

J

1314. 15. maj. Reval.

151

Johannes, dekan, kapitlet og dominikanerkonventet i Reval vidimerer kong Erik 6.
Menveds brev af 1288 24. juni.

Original i Reval.

ohannes, dekan, og hele kapitlet ved Revals kirke, broder Bernhard og
hele dominikanerkonventet sammesteds til alle, der får dette brev at se
eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt gennemlæst et brev af vor herre,
Danmarks berømmelige konge Erik, ustunget, ufordærvet og ubeskadiget i
enhver henseende med ægte kongesegl og silkesnor; brevet havde følgende
ordlyd: Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Est
land (o.s.v. = DRB II 3 nr. 304). Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore
segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1314 dagen før
Kristi himmelfarts dag.

J

1314. 26. maj.

152

Fyrst Henrik 2. af Meklenborg anmoder rådet i Lübeck om at udbetale de værne
penge, staden skal erlægge til den danske konge St. Hansdag 1314, til to borgere i

Lübeck, der er fyrstens kreditorer.
Original i Lübeck.

enrik, af Guds nåde fyrste af Meklenborg og Stargard, til de vise
mænd, rådmændene i Lübeck, al vor kærlighed med frelse.
Vi beder Eder indtrængende om, at de penge, som er anvist os af den be
rømmelige fyrste herr Erik, de Danskes konge, og som I er pligtige at er-

H

6*

Nr. 153

[Før 30. maj 1314]
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lægge førstkommende St. Hansdag, fuldstændigt må blive anvist af Eder til
Godike Vretup og Henrik fra Kalmars arvinger og deres forbundne, vore
kreditorer, Eders medborgere, hvorefter I skal være fri og løste fra al føl
gende tiltale. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1314 pinsedag.

153

[Før 1314. 30. maj]1).

Ærkebiskop Nils af Uppsala udsteder fuldmagt til at slutte forlig med Lunde
kirken i den strid, der er mellem de to kirker vedrørende primatet over den svenske

kirke.
Original i det svenske rigsarkiv.

ils, af Guds nåde ærkebiskop i Uppsala, til alle, der får dette brev at
se, hilsen evindelig med Gud.
Da der på anstiftelse af fredens fjende er udbrudt strid mellem Lunde
kirken og Uppsalakirken om nogle primatrettigheder eller kvasirettigheder, som Lundekirken siger, at den har været i besiddelse af, og da det mis
hager os, så meget mere, som den vides at være tynget af store udgifter, og
da vi nærer et stærkt ønske om, at der mellem disse kirker og deres tjenere,
nuværende og tilkommende, skal herske urokkelig enighed, bestå en op
rigtig fred og til stadighed råde en fast oprigtighed, udnævner, indsætter
og forordner vi de gode mænd, sådanne o.s.v. som2) vore sande og lovlige
prokuratorer og særlige sendebud til at møde for os og vor kirke, til at for
handle, bestemme, slutte fred, bilægge og gøre ende på sagen, sådan som de
anser det for gavnligt, i byen Åhus i Lunde stift på den søndag i fasten, da
der synges Reminiscere, sammen med de ærværdige mænd og kanniker ved
Lundekirken, prokuratorer for vor velbyrdige broder, herr Esger, af Guds
nåde ærkebiskop i Lund, hvem han har ladet udpege til nævnte sted og dag,
sådan som det er aftalt mellem os og ham, for at den hidtil udsåede klinte
kan samles og brændes, medens en stadig freds og inderlig forståelses hvede
sikres os og kommende tjenere ved Lunde- og Uppsalakirken evindeligt,
idet vi vil anse alt for gyldigt og kærkomment, hvad der af vore nævnte
sendebud og prokuratorer måtte blive forhandlet, sluttet fred om og bilagt
eller bragt til afslutning. Til klart vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev.

N

1) brevet, som er udateret, må være udstedt før 30. maj 1314, da ærkebiskop Nils
døde. Den i brevet nævnte søndag Reminiscere indtraf i 1314 den 3. marts og i 1315 den
16. februar. Da der ikke vides at have fundet noget møde sted nævnte dag eller i tiden

3-juni 1314
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Nr. 155

deromkring 1314, skulle mødet formentlig finde sted i 1315 den 16. februar. I så fald må
brevet være udstedt i tiden mellem 3. marts og 30. maj 1314. — Ærkebiskop Esger ud
stedte et brev om samme sag 1315 9. september, se nr. 301. — 2) ‘de gode mænd... som’
tilføjet senere.

1314. 31. maj. Roskilde.

154

Kong Erik 6. Menved slutter et forlig med hertug Erik 2. af Slesvig, der skal vare
til Mikkelsdag 1315.
1. Udtog af Hvitfeld:

Ar 1314 fredag efter pinsedag1) blev der sluttet våbenstilstand imellem

XX kong Erik og hertug Erik af Jylland, hans frænde, at der skulde være
våbenstilstand mellem dem og deres tilhængere til Mikkelsdag og til
årsdagen derefter. Ingen skal i mellemtiden hemmeligt eller åbenlyst gøre
noget til skade for den anden. Han skal være kongen en tro og lydig vasal.
Denne skal til gengæld være ham en nådig herre. Siden skal deres ret være
dem frit forbeholdt på begge sider. Kongen må i mellemtiden ikke tage
nogen af hans mænd til sig undtagen dem, han har lov til, og han ikke
heller tage kongens mænd til sig. Hvad der er blevet bygget i Seem og
Gram efter at de forrige traktater blev afsluttet i Warnemünde, skal bry
des ned inden otte dage efter St. Hansdag; men var der bygget noget, før
samme forlig og våbenstilstand blev sluttet, må det blive stående. Kongen
skal komme til Kolding dagen efter St. Hansdag med ti riddere og love
med sit brev at holde dette således. Hertugen skal sende en lignende er
klæring derhen til gengæld.
Dette brev har kongen beseglet, herr Niels Olufsen marsk2), Nicolaus
af Werle og Otto Podebusk3). Givet i Roskilde.
2. Registratur hos Stephanius:

er blev sluttet en våbenstilstand mellem kongen og hertug Erik af
Jylland. 1314.

D

1) Ingvor Andersson, 198 note 6 og 200 note 9 daterer brevet til 1313 8. juni. —
2) læs: drost. — 3) vistnok fejl for: Putlitz.

1314. 3. juni. Rostock.

155

Henrik og Johan Morder, riddere, og Barold Morder, væbner, brødre, har i den
danske konges nærværelse pantsat landsbyen Niendorf til to borgere i Rostock.
Original i Rostock.

i Henrik og Johan, riddere, og Barold, væbner, brødre, kaldet Morder,
erklærer offentligt ved dette brev og bevidner, at vi efter forudgående

V

Nr. 156

3- juni 1314
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omhyggelig overvejelse til de gode mænd Bertold Schöne weder og Dietrich
Raven, borgere i Rostock, i nærværelse af den berømmelige fyrste, herr
Erik, de Danskes og Venders konge, har pantsat for 400 mark vendisk vor
landsby Niendorf med alt dens tilliggende og land og med al ret og doms
ret, sådan som vi hidtil har haft, og at vi frit har opladt den til dem i hans
nærværelse, og at vi fra nu af oplader den til dem ved dette brev på føl
gende vilkår, at hvis vi undlader at genkøbe den nævnte landsby med dens
tilliggende for samme sum penge nu førstkommende Mikkelsdag, da skal
nævnte Berthold Schöneweder og Dietrich Raven og deres sande arvinger
eje samme landsby Niendorf med alt dens tilligggende evindelig med ret
mæssigt og lovligt købs adkomst for nævnte penge uden nogen som helst
indsigelse, strid og hindring. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl
hænge under dette brev. Givet i Rostock i det Herrens år 1314 første mandag
efter Trinitatis.
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1314. 3. juni.

Johan von Altenfähre udfærdiger sit testamente, hvori nævnes Ditlev af Ålborg og

Johans søster, Mechtilde, nonne i Ålborg.
Original i Lübeck.

Guds navn amen. Jeg Johan, kaldet von Altenfähre, herre over min
forstand, min tanke og mit legeme, gør mit testamente på følgende måde,
hvis jeg efter Guds bestemmelse skulde overraskes af døden ... Frem
deles skylder jeg Ditlev fra Ålborg 48 mark sølv. Fremdeles skylder
jeg min søster Mechtilde 24 mark sølv... Fremdeles overdrager jeg min
søster Mechtilde, der er nonne i Ålborg 1 mark sølv ... Givet i det Her
rens år 1314 tirsdag tre uger før St. Hansdag.

I
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1314. 4. juni. Hamborg.

Johannes af Lüneburg, klerk i Verden stift og offentlig notar, udsteder efter kapitlet
i Hamborgs anmodning et notarialinstrument, at Johannes Dargentin, evig vikar i

Hamborgkirken og kapitlets befuldmægtigede, på kapitlets vegne protesterer imod, at
Dethard, regelbunden kannik ved St. Georgs kloster i Stade, og Dethard, munk i Hude

kloster, som befuldmægtigede for ærkebiskop Jens Grand af Bremen visiterer kapitlet i
Hamborg, hvortil de ikke har beføjelse, og appellerer til paven, da protesten er blevet
afvist.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

7- juni 1314
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1314. 7. juni. Kolding.

Nr. 158

158

Grev Gerhard 4. af Holsten sælger sit herredømme i Holsten, Stormarn og Schauen

burg og alt sit gods i Danmark til sin broder, grev Johan 3.
Original i rigsarkivet,

erhard, af Guds nåde greve til Holsten, Stormarn og Schauenburg,
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi til den berømmelige yngling, vor højtelskede broder
Johan, af sammes nåde junker af Holsten, Stormarn og Schauenburg, for
7000 mark rent sølv af kølnsk vægt har solgt hele vort herredømme i for
nævnte Holsten, Stormarn og Schauenburg og overalt, hvor der ellers til
hører os noget efter vor højtelskede fader, og fremdeles vort gods i Varde
syssel, Stavrby og alt vort andet gods i Danmark med vasaller, stæder,
borge og befæstninger, hver og en i de nævnte besiddelser, alt gods med al
ret, i store og små sager, og alt dets tilliggende, med hvad navn det end
nævnes, således at samme vor broder skal betale alle vor faders kreditorer
og inddrive de fordringer, som tilkom ham, og de skal være hans.
For 3000 mark sølv af denne sum pantsatte samme vor broder os neden
nævnte gods, nemlig alt hans gods i Vardesyssel, Stavrby og Overby1) i
Danmark, værd 210 mark sølv i årlig afgift; og i Holsten hans gods i neden
nævnte landsbyer, nemlig Bilten, Grossenbrode, Dodow, Bröthen, Bargte
heide, der er 240 mark sølv lybsk værd i årlig afgift, med al ret, i store
og små sager, sådan som den samme junker har holdt dem, frit at besidde,
indtil de på hans vegne lovligt købes tilbage af os. Men hvis de er mindre
værd i årlig ydelse, skal samme vor broder yderligere give os indtil den
nævnte sum, og hvis de yder mere, er vi pligtige at give ham det tilbage,
således at vi for hver ubetalte 100 mark sølv af det nævnte gods årligt skal
oppebære ti mark sølv, der ikke skal fragå i hovedstolen.
Men de resterende 4000 mark sølv skal betales os, nemlig de 2000 mark
til Mortensdag i det Herrens år 1315, og de 2000 mark sølv også til Mortens
dag i det næstfølgende år efter den dag. Men hvis det sker, at vi pantsætter
det fornævnte gods eller noget af det fornævnte til nogen, skal samme vor
broder godkende og stadfæste det, dog således, at hvis vi har pantsat det
for et højere beløb, er vi pligtige at afkorte det i fornævnte sum. Men hvis
noget af det fornævnte gods fravindes os eller forringes eller ødelægges på
grund af vor broders forhold, er han pligtig at holde os skadesløs derfor.
Hvis fremdeles vor nævnte broder skulde dø uden lovligt afkom, hvad Gud

G
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[Omkr. 7. juni? 1314]

88

forbyde, skal halvdelen af fornævnte herredømme frit vende tilbage til os,
og halvdelen skal vi genkøbe og købe for 7000 mark sølv af ovennævnte
vægt af vor herre kong Erik af Danmark eller hans arvinger og andre ar
vinger efter vor nævnte broder. Men hvis han dør og kun har kvindelige
arvinger, skal det afgøres efter holstensk ret, hvem nævnte herredømme så
skal tilhøre. Fremdeles skal vor fornævnte broder tilstå os i vore levedage og
vor hustru i hendes levedage, hvis vi dør før hende, gården ved Altenburg
med vind- og vandmøller, fiskevand, mark, eng og dens øvrige tilliggende,
ligeledes to hufen i Klenau, ligeledes en gård i Helmsdorf og dens store
mølle og alle den fornævnte gårds brugsrettigheder. Fremdeles skal vi have
træ til brænde og til bygninger for de nævnte gårde fra vor nævnte broders
skove og for vort øvrige gods efter sædvane, dog således at vi ikke bør give
eller sælge noget fra de nævnte skove. Men hvis vi dør, og vor nævnte broder
og hustru overlever os, skal det altnævnte gods frit gå tilbage til vor for
nævnte broder, dog således, at han skal betale vor fornævnte hustru
af det nævnte gods i hendes levedage, således som der nu årligt betales
afgifter af det. Fremdeles skal vor fornævnte broder give os tilladelse til at
købe afgifter til en værdi af 400 mark lybske penge i hans herredømme af
dem, som vi kan få dem fra. Fremdeles skal vor fornævnte broder ikke
forlange nogen beder af det fornævnte gods, der er pantsat og tilstået os.
Fremdeles er vi pligtige at overdrage det fornævnte gods i lige så god
stand, når det oplades af os, som det vides, at vi har modtaget det. Frem
deles anerkender vi at have fået 100 mark sølv af den nævnte vægt af den
fornævnte sum i sølv på de første 3000 mark sølv. Fremdeles lover vi at
tilbagegive og fuldstændig overgive vor fornævnte broder alle breve og
privilegier, der på nogen som helst måde vedrører nævnte herredømme
og fornævnte gods, og vi lover på vor tro urokkeligt for vor part at overholde
det fornævnte. Til vidnesbyrd -herom har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet i Kolding by 1314 fredagen efter søndagen Trinitatis.
1) Avlby. Stavrby og Avlby var gammelt kongelev (Vald. Jb. 18), som gennem
hertug Otto af Brunsvig kom til dennes sønnesønner, der 11. november 1300 (DRB
II 5 nr. 130) solgte dem til grev Gerhard. Se Aakjær i Vald. Jb. II 96.
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1314 [Omkr. 7. juni? = 1315 26. aprilp).

Kong Erik 6. Menved og grev Johan 3. af Holsten lover at betale grev Nicolaus af

Schwerin en pengesum, som grev Gerhard 4. af Holsten skylder ham.
1. Udtog af Hvitfeld:

8. juni 1314
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Nr. 160

ong Erik og herr Johan af Holsten gav grev Nicolaus af Schwerin et
h, brev på grev Gerhards vegne, en søn af den afdøde grev Gerhard af
Holsten, på 1000 mark af den kølnske vægt, 250 mark lybsk og fremdeles2)
på 2250 mark. For dette lovede hertug Erik af Sachsen, hertug Erik af Sles
vig, Kristoffer af Halland, Vizlav af Rygen, Henrik af Meklenborg, Nico
laus og Johan af Werle og grev Adolf af Segeberg.

K

2. Registratur hos Stephanius:

t kongen og grev Johan af Holsten i fællesskab lover at betale grev
kNicolaus af Schwerin 100 mark rent sølv og 250 mark lybske penge.

A

1) brevet, som er optaget under 1314 hos Hvitfeld, men iøvrigt uden datering, og er
udateret hos Stephanius, anføres hos begge i sammenhæng med breve fra forhandlingerne
i Kolding omkr. 7—8. juni 1314, se nrr. 158 og 160. Som påvist af Ingvor Andersson
227 note 40, er det imidlertid identisk med brevet af 1315 26. april (ndf. nr. 265).
— 2) bør muligvis være: eller.

1314. 8. juni. Kolding.

160

Grev Gerhard 4. af Holsten erklærer, at han af egen fri vilje har solgt sit herre

dømme i Holsten, Stormarn og Schauenburg og alt sit gods i Danmark til sin broder,
grev Johan 3.
Orignal i Kiel.

erhard, af Guds nåde greve til Holsten, Stormarn og Schauenburg,
til alle, hvem dette brev kommer ihænde, frelse med Herren evin
delig.
Vi gør vitterligt ved dette brev for alle, at vort herredømme i Holsten,
Stormarn og Schauenburg og alt vort gods beliggende der og hvorsomhelst
ellers, med hvad navn det end nævnes, som vi med gyldig salgsadkomst
har solgt til vor højtelskede broder Johan, ligeledes af Guds nåde junker
til Holsten, Stormarn og Schauenburg, har vi afhændet til ham af egen
drift og fri vilje, ikke tvungne af frygt eller nogensomhelst vold, under
hensyntagen til oprigtig broderkærlighed, hvilken vi håber herved for
bestandig oprigtigere må opretholdes os imellem, idet vi med hensyn til
fornævnte afhændelse på ethvert af dens punkter giver afkald på al svig,
bedrag, vold, tvang og alle indsigelser, love, forordninger, privilegier og
begunstigelser i medfør af den almindelige ret, sædvaneret, kanonisk eller
romersk ret og alle andre indsigelser, som i fremtiden vil kunne fremsættes
og anføres imod fornævnte salg eller nogen del af det. Til bevis herfor er

G
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vort segl hængt under dette brev. Givet i Kolding år 1314 på den første
lørdag efter søndagen Trinitatis.

161

1314. 15. juni. Kolding.

Kong Erik 6. Menved aftaler med hærmesteren af Liviand, hvorledes grænsestri
digheder mellem deres undersåtter skal afgøres.

1. Udtog af Hvitfeld:
o

r 1314 på de hellige martyrer (Vitus’ og Modestus’)1) dag sluttede
l kong Erik en aftale med hærmesteren. Når der opstod trætte mellem
kongens undersåtter i Estland og brødrene om deres grænser, skulde kon
gens befalingsmand i Reval og tre af hans vasaller tilkaldes og fire brødre.
De skulde afsige kendelse derom og enten udlægge de gamle grænser eller
bestemme et nyt skel. Og det skal udfærdiges skriftligt under hærmesterens,
hans høvedsmænds og Estlands segl. Hvad de bestemmer, vil han holde...

A

2. Registratur hos Stephanius:

Jjt forlig mellem kongen og hærmesteren af Livland år 1314.
3. Referat hos Bartholin:

orlig mellem kong Erik og hærmesteren og brødrene i Livland angå
ende adskillelsen og fastsættelsen af grænser og skel mellem begge par
ters lande i Livland. Givet i Kolding på Vitus’ og Modestus’ dag.

F

1) mangler hos Hvitfeld.
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1314. 15. juni. Kolding.

Kong Erik 6. Menved stadfæster kong Valdemar 2.s og kong Abels breve af 1238

7. juni og 1231 8. august (DRB II1 nr. 43) til den tyske orden.
Original i det svenske rigsarkiv.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland,
I til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set et brev, udstedt af de ærværdige fædre, de
herrer ærkebiskop Johannes af Riga, broder Henrik, biskop af Reval, og
de gode mænd, provst Johannes ved kirken i Riga, broder Henrik, abbed
for Cistercienserbrødrene i Dunamunde, broder Adam, prior for domini
kanerne i Riga, og broder W (erner), guardian for franciskanerne sammesteds,
der erklærer og bevidner, at de har set breve, udstedt af de berømmelige

E
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fyrster, vore forfædre, kongerne Valdemar og Abel, salig ihukommelse;
brevene var uskrabede, ustungne og ubeskadigede i enhver henseende og
havde følgende ordlyd. I Vorherre Jesu Kristi navn. I det Herrens år 1238
den 7. juni i nærværelse af de herrer kong Valdemar af Danmark, kong
Erik, hertug Abel og Kristoffer, den nævnte herre kong Valdemars sønner
o.s.v. (= 1238 7. juni). Fremdeles et andet. Abel, af Guds nåde de Danskes
og Venders konge, hertug af Jylland til alle evindelig (o.s.v. = DRB II 1
nr. 45). Og da vi ønsker at stadfæste vore fornævnte forfædres ovennævnte
breve i alle deres artikler, hver og en, bekræfter vi dem ved dette brevs ord
lyd på det vilkår, at vore forfædres, de herrer konger af Danmarks breve
fremlægges under deres ægte segl og som originaldokumenter i overens
stemmelse med ovennævnte ordlyd, således at alt stof til strid og fjendskab,
som hidtil stemte os fjendsk mod fornævnte magister eller hærmester og
hans brødre i Livland, skal være bilagt og afsluttet; og til bevis på vort ven
skab vil vi fremme dem i alle deres retfærdige og lovlige sager, og det er
de omvendt pligtige at gøre mod os.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl og segl tilhørende de ærvær
dige fædre, de herrer biskop Peder af Odense og biskop Jens af Ribe, vor
højtelskede broder hertug Kristoffer af Halland og Samsø, fyrst Henrik af
Meklenborg og vor drost Niels Olufsen hænge under dette brev.
Givet i Kolding by i det Herrens år 1314 på de hellige martyrer Vitus’ og
Modestus’ dag i vor nærværelse.

1314. 15. juni. Kolding.
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Kong Erik 6. Menved forlener adelen i Estland med dens arvegods.

1. Udtog af Hvitfeld:

an forlenede år i3i<4>T) i Kolding disse livlændere2) med deres
arvegods: Engelbert, Valdemar, Nicolaus og Tile von Dolen, Jo
han Wesenberg, Godskalk Preen, Hinke Ravelicke, Simon Niclessøn, Florke
og Henrik Ravelicke, Godskalk Cappele, de af Luggenhusen, [Engelbert,
Valdemar ogTile von Dolen,]3) Adeke Hansen og Henrik af Ariselle, Johan,
Godeke v. Ortzen, de af Vorkele, de af Hildensem, af Risbith, af Rachelle, Ruder Brunsvig, de af Soreuere, Lambert Birkhan, Henrik Witte,
Valdemar, Nicolaus og Helmold von Lode, Konrad Sage, Villeke Parenbeke, Gerhard Hohenbeck, de af Pekelle, Otto Rosen, Herman Orges,
de af Wacke, de af Assen, af Tammekes, Tile Kivel, de af Nattamule, af
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Mekes, af Alwen, Otto v. Bekeshovede, Bertram og Konrad v. Parenbeke, Johan Orges, Heine Witte, Tile Mekes, Johan Hane, de af Risemby,
Evert4) Mekes, de af Rosenhagen, Tile Wolderso, Henrik Lechtes, Tile
Tois, Uldelempe af Guldene, de af Wrangel, af Cappel, af Kivel, Valdemar
Dolen, de af Mor og mange andre.
2. Registratur hos Stephanius:

I^>ongens lensbrev til indbyggerne i Estland. 1314.
1) 1318 Hvitfeld. — 2) Hvitfeld for estlændere. — 3) gentagelse fra anden linie. — 4)
= Eberhard.

164

1314. 28. juni.

Burchard, biskop af Lübeck) Gotfred) biskop af Schwerin) Markvard) biskop af

Ratzeburg) alle kapitler og øvrige gejstlige ved samme kirker) Bertram) dekan i

Hamborg) kapitlet og de øvrige gejstlige sammesteds befuldmægtiger Nicolaus Preen,

sognepræst ved Vor Frue kirke i Wismar) til at appellere til paven i anledning af
ærkebiskop Jens Grand af Bremens uretmæssige krav om visitation og en dermedfor

bunden afgift af de nævnte kirker i tre år.
Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).
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1314. 1. juli. Langwedel.

Jens Grand) ærkebiskop af Bremen) pålægger Herman) provst i Wildeshausen)

Frederik) dekan) og Hildebold) kantor i Bremen) at meddele og bekendtgøre banlys
ningen af kapitlet i Hamborg og dets medskyldige på grund af dets modstand imod at

lade sig selv og sine undergivne visitere af ærkebispen.
Afskrift i Hamborg.
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1314. 3. juli. Bremen.

Herman) provst i Wildeshausen) Frederik) dekan) og Hildebold) kantor i Bremen)
pålægger gejstligheden i Bremen stad) stift og kirkeprovins at bekendtgøre banlysnin

gen af kapitlet i Hamborg og dets medskyldige og interdiktet over Hamborgkirken)

fordi den har nægtet at lade sig visitere af og betale de dermed forbundne afgifter til
ærkebiskop Jens Grand af Bremen) skønt pave Clemens 3. har bevilget ham dette for
et tidsrum af tre år.
Afskrift i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

[Før 6. juli] 1314

93

1314. [Før 6. juli]1)«

Nr. 167

167

Kong Erik 6. Menvedfremsætter sine anklager mod Niels Brok, Jens Pape, Niels

Larsen, Tyge Vindsen, Timme Larsen og Niels Jensen.

1. Udtog af Hvitfeld:

isse artikler fremlagde kongen imod herr Niels Brok, Jens Pape,
Niels Larsen og Tyge Vindsen, riddere.
For det første har Niels Brok været tilhænger af vor faders drabsmænd,
både før og efter at han blev myrdet. Derfor mistænker vi ham for, at han er
skyldig i hans død. Siden kom biskop Jens af Århus og mange af hans ven
ner til os og gik i forbøn for ham, at vi skulde ophøre med vort fjendskab
til ham, hvad vi også gjorde for hans venners skyld på den betingelse, at
han ikke oftere skulde handle imod os eller på nogen måde tilføje os skade
eller have med drabsmændene at gøre. For dette har biskop Jens af Århus
garanteret. Derefter tog vi ham til os som vor tro undersåt. Men mens han
var hos os, blev det sagt os af pålidelige folk, at han beskyttede vore utro, som
stræbte os efter livet og riget og efter at tilføje os skade og fordærv. Siden
lod vi ransage derom, og konstaterede, at han har huset og herberget Rane
Jonsen, vor faders drabsmand, og hemmeligt skjult ham, som vi lod føre
ud af hans gård i Roskilde og fængsle. Siden kom hans venner atter til os
og bad om, at vi vilde tilgive ham denne hans forbrydelse, hvad vi også
gjorde på den betingelse, at han ikke skulde gøre sådant mere, hvilket hans
venner lovede. Siden tog vi ham atter til os i venskab som den, der skulde
være os huld og tro; vi har også betroet ham forleninger og borge, men i
sit len har han opægget bønderne til uden årsag at sætte sig op imod os.
Og da vi erfarede om dette oprør og drog derhen for at bringe dem til ro,
beredte han os ikke natteleje, men æggede straks bønderne mere og mere
imod os. Hans venner gik atter i forbøn for ham hos os, og vi tilgav ham
hans brøde; hans venner garanterede atter for ham. Og for at han skulde
blive os mere tro, gjorde vi ham til ridder og satte ham i vort råd, idet vi
betroede ham slot og borge til landets værn. I disse hans forleninger er han
faret strengt frem mod bønderne, har krænket retten, som han har svoret
på at ville holde. Det forbrudte gods, som var tilfaldet kronen efter de fred
løse for vor faders død, og som vi havde ment, han skulde bruge til vort
bedste, har han beholdt for sig selv. Efter at vi havde gjort ham til vor
foged, har han for at trodse os ihjelslået en præst, Palle, idet han brød
husfreden i hans eget hus. Vi pålagde ham, at han skulde stille Gud og os
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tilfreds i den anledning. Da svarede han os kun med trods. I krigen med
hertugerne af Sverige udvalgte vi fornævnte herr Niels Brok til stedse at
skulle tjene os som vor tro mand, hvorved han hørte meget af rigets hem
melige sager og det, som var os magtpåliggende. Dette åbenbarede han
altsammen, så vore planer tit og ofte derved blev hindrede. Han forhand
lede også med vore egne folk og med misfornøjede, at de skulde forlade os i
felten, hvorved han tilintetgjorde vort krigstogt. Vi tilgav alt sådant på
den betingelse, at hvis han derefter foretog sig noget imod os, skulde alle
de fornævnte sager tages op påny. Dengang vi kom tilbage fra Sverige og
havde forhandlet med bønderne om en skat til at betale vor gæld med,
som vi havde gjort i Sverige, da aftalte Niels Brok, Jens Pape, Niels Lar
sen o.s.v. med vore egne bønder, at de ikke skulde betale den. Men de
samlede fornævnte bønder hos sig, sluttede forbund med andre, udenland
ske fyrster, tog dem i ed, udsendte vidje og brand, som også kaldes bud
stikke, og holdt i hele Jylland forsamling imod os, på trods af vore breve,
idet de både dag og nat holdt forbudte møder, og førte de fornævnte bøn
der imod os i et slag, hvor mange af vore riddere faldt. Fremdeles har for
nævnte Niels Brok, Jens Pape og Niels Larsen ofte sat sig selv til dommere
imellem os og kronen, og de som ikke gav møde, idømte de straf. For
nævnte herr Niels Brok har gjort meget andet imod os; det kan ikke alt
sammen opregnes, hvormed han har forbrudt liv, gods og penge.
Imod herr Jens Pape er næsten de samme beskyldninger. At han har
taget parti for kongens uvenner, ja meget mere, at han i Nyborg blandt
kongens uvenner, da manddraberne blev dømt, skal være gået rundt med
skjold og under fane2) blandt kongens uvenner og have tragtet efter kongens
død. Fremdeles, da kongen vilde drage til Jylland, er han mødt væbnet med
flere af kongens uvenner og hindrede ved Middelfart kongen i at komme
til Jylland. Da dette var sket, opsøgte nogle af hans venner os for at bede
om venskab; da tilgav vi ham dette; men såfremt han derefter fandtes
skyldig i at yde vore uvenner hjælp og bistand, skulde det gælde hans liv;
denne betingelse vedtog han tilsidst. Derefter udnævnte vi ham siden for
større troskabs skyld til at være landsdommer, og vi gav ham tredjeparten
afJylland i forlening. Hvad ret han har skaffet de fattige bønder, overlader
vi til Gud at afgøre. Da vi skulde høre hans regnskab, fandt vi alle slags
misligheder; vi tilgav ham alle disse mangler, for at vi i fremtiden skulde
finde større troskab. Da den svenske krig begyndte, tog vi ham til os for
stedse atvære os til tjeneste. De hemmeligheder, han hørte, åbenbarede han
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straks og lokkede vore folk til at forlade os og drage hjem, og blandt vore
uvenner bragte han det i stand, at vort krigstogt blev forsømt. Siden
har han forhandlet med vore bønder i Jylland, at de ikke skulde betale
den lovede skat, på samme måde som Niels Brok og Niels Larsen. Siden
har han med de andre opægget almuen, forbundet sig med den og andre,
udenlandske fyrster imod riget. Han har ført budstikke, det er vidje og
brand imod kongen, holdt forbudte stævner og gjort sig til høvedsmand
for de oprørske. Han har med bønderne udkæmpet et slag imod os og ført
avindskjold imod riget, hvor mange af vore gode folk faldt. Han har sat
sig til dommer imellem kronen og bønderne og idømt dem straf, som ikke
mødte. Og det er derfor vor mening, at han har forbrudt sit jordegods og
sine penge; og at han sammen med Niels Brok har vidst om vor faders
drab; og ligesom de har været dem behjælpelige, mens de var i riget, så
har de også siden sluttet sig til hans faders drabsmand (!) Anders Stigsen3).
Imod herr Niels Larsen blev dette fremsat. Kongen har gjort ham til
ridder og landsdommer og forlenet ham med jordegods. Han har aflagt
falsk regnskab derover. Han har forlenet ham i Jylland med tre herreder.
Han har til gengæld forhindret hans tog og åbenbaret kongens hemme
ligheder. Greven af Meklenborg bad for ham, hvilken bøn vi tilstod ham,
dog at han i fremtiden skulde være os tro. Hans broder, herr Timme Lar
sen, lovede på hans vegne, at hvis det modsatte skete, skulde sagen tages
op påny. Siden han kom hjem, har han opægget almuen i Jylland til ikke
at give skat og forbundet sig med de holstenske og sønderjydske herrer.
Imod herr Tyge Vindsen klagede han, at han før havde begået så mange
forbrydelser, at hans penge og jordegods ikke kunne slå til at betale derfor.
Kongen har tidligere ladet hans gods, som dog blev vurderet, inddrage i
sagefald. Dette eftergav han ham. Siden skrev han til ham for at bruge
ham på det svenske tog; han talte også med ham. Men han forlod straks
kongens tog i Helsingborg og holdt sig tilbage. Han plyndrede på samme
togt en af kongens gårde, og fire af kongens tjenere ihjelslog han der. Hans
venner sagde os, at det ikke var troligt, han skulde have noget ondt i sinde
mod os. Han selv bekræftede det overfor flere af vore og hans egne venner.
Dette er, hvad de fornævnte herrer offentligt har gjort imod kongen, for
uden det som er hemmeligt. Imod herr Timme Larsen af Margård og
hans halvbroder Niels Jensen (fremsatte han den anklage), at de i Vestergotland har tilbudt de tyske tropper, som tjente kongen på hans tog i
Sverige, af det krongods, som de havde i forlening, for at de skulde forlade
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ham og siden bistå dem imod kongen. Fremdeles er de selv draget hjem
den tredje dag uden tilladelse og har dermed ødelagt kongens togt.
2. Registratur hos Stephanius:

De artikler, som kongen har imod Niels Brok og andre.
1) anklageskriftet, som er udateret i Stephanius’ registratur, hvor det står som den
første af akterne fra forræderiprocessen 1314, se nrr. 168—170, og ligeledes er udateret hos
Hvitfeld, der har det under 1314, må gå forud for domfældelsen af 6. juli 1314, se nr. 170.
Det omfangsrige aktstykke er både hos Hvitfeld og Stephanius behandlet som eet akt
stykke. — 2) Hvitfeld: under fænnicker; fænnicke betegner både en fane og en hærafde
ling. — 3) læs: Stig Andersen.

168

1314. [Før 6. juli?p).

Kong Erik 6. Menved og Jens Uffesen slutter forlig.
1. Udtog af Hvitfeld:

en herre Jens Uffesen lod sig forlige således.
Jens og Henrik Uffesen skal nu til Helligtrekonger skifte alt deres
mødrene gods i nærværelse af kongens tilforordnede. Og det gods, som til
kommer Anders Stigsen og marskens hustru, det tager kongen. Den arv,
som er tilfaldet hende efter hendes broder Niels, skal kongen også beholde.
Jens Uffesen skal nedrive de huse, han har bygget i Helsingør og aldrig
opbygge dem. Han overdrog kongen alt det gods, som Lyder Mule ejede.
Og fordi han appellerede fra kongen til en herredag i Helsingør, skal han
selvtolvte aflægge ed på, at han ikke gjorde det kongen til spot. Han skal
aflægge eden sammen med disse: Henrik Uffesen, Peder Grubbe, Peder
Nielsen, Jens Grubbe, Peder Bosen, Niels Herlugsen, Anders, Niels og
Henrik Nielsen. Når eden er aflagt, skal han komme til kongen for at bede
om tilgivelse og bekende sin skyld og bede om nåde. Vil kongen sagsøge ham
i flere sager, skal han værge sig med ed af sin broder Henrik, Peder Grubbe,
Jens Grubbe og Peder Nielsen til kyndelmisse. Han lovede at være Morten
Due og andre af kongens fogeder behjælpelig. Har de gjort noget imod
ham, skal han klage over det til kongen. Hvis han ikke holder dette, skal
hans forlovere aldrig gå i forbøn for ham.

D

2. Registratur hos Stephanius:

Jorlig imellem kongen og Jens Uffesen.
1) aktstykket er udateret hos Stephanius; Hvitfeld har det under 1314, men uden egen
datering; i rigsbrevbogen var det afskrevet efter anklageskriftet mod Niels Brok og de
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andre anklagede, se nr. 167, og følger også efter dette hos Hvitfeld. Da det ikke ses, at det
har haft nogen direkte forbindelse med domfældelsen den 6. juli, behøver det ikke at være
udstedt før denne dag.

[Omkr. 6. juli?]1).
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En fortegnelse over de fredløse, som havde forbrudt deres gods til kronen,

i. Udtog af Hvitfeld:

isse hører til de fredløse, hvis gods blev beslaglagt og er forbrudt. Dit
lev Ulv, Tyge Vindsen, som boede på Heldager2), herr Timme Lar
sen af Fyn til Margård, herr Tyge Larsen, kammerjunker3), som boede på
Rødkilde, herr Lars Larsen, Jens Godskalksen, og hans broder herr God
skalk Lille af Finstrup, herr Niels Ubbesen, herr Niels Brok af Hylke,
Jens Staverskov, Jens Lejle, Peder Rød, Skammel Kristiansen. I Sjælland
Lave Lavesen i Høng, Anders Stigsen, marsk4) af Tygestrup, Rane Jonsen
af Gjorslev. Disse havde også i Jylland meget gods og mange tilhængere;
dette deres gods blev derfor forbrudt; og endnu kaldes alt det forbrudte
gods Ranes gods; thi han var af stor slægt.

D

2. Registratur hos Stephanius:

^^)m de fredløses gods. År 1314 til side 460.
1) dette aktstykke har været meget omfangsrigt; det fulgte i Cancellariæ liber efter
anklageskriftet mod Niels Brok og de andre anklagede og brevet med Jens Uffesens forlig,
men stod foran dommen over de anklagede af 6. juli, se nr. 170. Det kan først være udstedt
efter domfældelsen den 6. juli. Nogle af de i dette aktstykke nævnte blev heller ikke
dømte ved den lejlighed, men på et andet tidspunkt, hvornår vides ikke. — 2) dvs.
Heldagergård. — 3) □ : kammermester (camerarius). — 4) læs: søn af marsken.

1314. 6. juli. Viborg landsting.
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Herr Niels Brok og hans medskyldige i det jydske oprør dømmes på Viborg lands

ting til fortabelse af liv og gods,

1. Udtog af Hvitfeld:

ave Ågesen, kongens marsk, Jens Nielsen af Kås, Peder Mule af Nør1 bæg, Lars Jonsen, Erik Eriksen, Albert Albertsen, Peder Porse, Gøde
Nielsen, Alkil af Lolland, Jens Slæt, Kristian Jensen, Povl Mogensen, Ture
Pallesen, Strange Esgesen, Ebbe Balle, Ulv Jacobsen, Jens Gunnesen,
Mogens Jensen af Barritskov, Åge Bentsen, Torkil Ebbesen, Oluf Esge
sen, Anders Esgesen, Esger Frost, Jens Tagesen, Peder Herlugsen, Ludvig
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Ludvigsen, Jens Turesen, Niels Agesen og Kristian Bosen til alle, som
ser dette brev eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Det skal alle vide, at i nærværelse af herr Niels Olufsen, Danmarks
marsk1), var efterskrevne herr Niels Brok, Jens Staverskov, Jens Pape, Niels
Ubbesen, Niels Larsen, Lars Larsen, Godskalk Lille, Thomas Rud, Tyge
Vindsen, Tyge Larsen, riddere, og efterskrevne riddere og bønder, som var
Eskil Edder, Jens Dal, Peder Syft, Niels Brasse, Peder Rød, Villum Stærk,
Ture Kirt, Ture Vestesen, Niels Turesen den ældre, hans søn Elding
og Tyge Brydes ældste søn af Holm nærværende for os og flere trovær
dige på Viborg landsting, som holdtes år 1314 18.2) dagen efter Petrus’
og Paulus’ dag. Da blev de — efter at der var rejst sag imod dem på deres
eget ting, og de var blevet kendt skyldige i de grove forbrydelser, som
de skændigt havde begået mod deres egen herre og konge — ved et nævn,
valgt af menig almue i Nørrejylland til at aflægge vordholdsed3), nemlig
de gode mænd Niels Hee, Jens Pedersen, Jacob Ebbesen, Jens Brok, Ove
Thomsen, Thomas Madsen, riddere, Jens Ottesen, Åge Runk, Svend
Sort, Niels Jensen af Ryd, Asmod Lille og Niels Godesen, bønder, dømt
til at lide dom i de sager, som de er beskyldt for. Da blev de alle dømte
til at have deres liv og gods fortabt. Til vidnesbyrd om denne sag er vore
segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet dag og sted som ovenfor.
2. Registratur hos Stephanius:

nogle dømte riddere og bønder 1314.
1) læs: drost. — 2) skal være: ottendedagen (oktaven). — 3) Hvitfeld: vilkårs ed.

171

1314. 6. juli. Viborg.

Niels Olufsen, drost, Lave Ågesen, marsk, og andre vidimerer tre privilegiebreve
til Viborg kapitel, udstedte af kong Erik 6. Menved 1289 6. marts (DRB II 3 nr.

348), kong Valdemar 2.123910. marts (Dipi. Viberg nr. 6) og kong Erik 6. Menved
1297 29. juli (DRB II4 nr. 262).

Original i rigsarkivet.

iels Olufsen, de Danskes berømmelige konges drost, Lave Ågesen,
samme herres marsk, Peder Præst kaldet Mule, kannik i Lund, Gøde
Nielsen, Jens Pedersen og Ove Thomsen til alle, der ser dette brev, hilsen
med alles frelser.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt gennemgået nedenfor skrevne
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brev med ægte segl, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende
og af følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge
(o.s.v. = DRB II 3 nr. 348). Til vidnesbyrd om dette gennemsyn har vi
ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Viborg i det Herrens år 1314
ottendedagen efter Petrus’ og Paulus’ dag.
Niels Olufsen, de Danskes berømmelige konges drost, Lave Ågesen,
samme herres marsk, Peder Præst kaldet Mule, kannik i Lund, Gøde Niel
sen, Jens Pedersen og Ove Thomsen til alle, der ser dette brev, hilsen med
alles frelser.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt gennemgået nedenfor skrevne
brev med ægte segl, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende
og af følgende ordlyd: Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge (o.s.v. = 1239 10. marts). Til vidnesbyrd om dette gennemsyn har
vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Viborg i det Herrens år
1314 ottendedagen efter Petrus’ og Paulus’ dag.
Niels Olufsen, de Danskes berømmelige konges drost, Lave Ågesen,
samme herres marsk, Peder Præst kaldet Mule, kannik i Lund, Gøde Niel
sen, Jens Pedersen og Ove Thomsen til alle, der ser dette brev, hilsen
med alles frelser.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt gennemgået nedenfor skrevne
brev med ægte segl, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende
og af følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge
(o.s.v. DRB II 4 nr. 262). Til vidnesbyrd om dette gennemsyn har vi
ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Viborg i det Herrens år
1314 ottendedagen efter Petrus’ og Paulus’ dag.

1314. 10. juli.

172

Johannes Hinrici af Mölln, offentlig notar, udsteder et notarialinstrument på
begæring af magister Andreas, befuldmægtigetfor bisperne og domkapitlerne i Lübeck,

Schwerin og Ratzeburg og dekanen og domkapitlet i Hamborg, i hvilket han appel

lerer deres sag mod ærkebiskop Jens Grand af Bremen til paven.
Efter vidisse af 16.—18. jan. 1318 i Hamborg (tryk i Hamb. UB.).

1314. 10. juli. Roskilde.

173

Fru Gertrud, enke efter Henze Utrecht, og hendes datter, jomfru Cecilie, pantsætter

på Roskilde byting en gård i Hersegade til Jens Jul, borger i Roskilde.
Original i rigsarkivet.
7*
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ådmændene og de øvrige borgere i Roskilde til alle, der ser dette brev,
- hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel efterkommere som nulevende, ved dette
brevs ordlyd, at år 1314 efter Herrens kødvorden, da Kristian Hemmingsen
var vor foged, har den ærbare kvinde, fru Gertrud, enke efter Henze kaldet
Utrecht, vor afdøde medborger, og de sammes datter, jomfru Cecilie, på
vort byting næst efter St. Hansdag, personlig nærværende, pantsat en dem
tilhørende gård, nemlig et stenhus, grunden med hus og tilliggende grund,
beliggende i St. Mikkels sogn hos os i den gade, der hedder Hersegade mod
øst i retning af badstuen, som hun fik som ret arv efter samme Henze
Utrechts død, til vor kære medborger, nærværende brevviser, Jens kaldet
Jul, for 500 mark penge af gængs Roskilde mønt, idet de gav vor kære
medborger Jakob Ebbesen fuldmagt til i deres navn lovligt på behørig og
sædvanlig måde at tilskøde samme Jens Jul nævnte gård; men denne
gård kan kun tilbagekøbes af dem eller deres sande arvinger af Jens selv
eller hans arvinger på vort ting næst efter Mortensdag i et hvilket som helst
år for nævnte sum penge. Men hvis der med hensyn til at bygge i for
nævnte Jens’ ejertid erkendes at være sket nævneværdige forbedringer,
skal der til ham eller hans arvinger erlægges et passende tillæg efter
gode mænds vurdering uden nogen modsigelse. Til bevis herfor har vi
ladet vort bysegl hænge under dette brev til sikrere forvaring. Givet på St.
Knuds, konges og martyrs dag, ovennævnte år og sted.

R
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1314. 10. juli.

Jakob Bosen skænker Æbelholt kloster sit gods i Højsager, Toelt og Tibberup

som sjælegave.
Afskrift i Æbelholtbogen.

akob Bosen til alle, der ser dette brev eller hører det læse, hilsen evinde
lig med Gud.
Da vi på den store dommens dag skal træde frem for den strenge dom
mers domstol for at modtage, sådan som vi har levet i kødet, har jeg anset
det for nødvendigt at forekomme nævnte dag ved barmhjertighedens ger
ninger og af mit timelige gods på frelsebringende måde at drage omsorg
for min sjæl. Derfor gør jeg Jakob, sund på sjæl og legeme ved Jesu Kristi
nåde, vitterligt for såvel nuværende som efterkommende ved dette brevs
ordlyd, at jeg til frelse for min elskede moders og min egen sjæl har skødet
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til de fromme mænd, de herrer abbeden og det menige konvent i St. Vil
helms kloster i Æbelholt, hos hvem jeg vælger mit gravsted, på Lynge her
reds og Try herreds ting i Slangerup alle mine ejendele hver og en, som jeg
har i Højsager, med bygninger, agre, enge, skove, fiskevande og det øvrige
og alt, der hører til nævnte gods, hvor det end er beliggende, tillige med
andet gods, der tilhører mig, nemlig Toelt og Tibberup, som efter min
dødsdag tilfalder ovennævnte kloster, at besidde med rette evindelig og at
forvalte efter sammes forgodtbefindende uden krav fra nogensomhelst.
For at der ikke som følge af min gave fra mine arvinger eller slægtninges
side i fremtiden skal opstå nogen mulighed for at hindre de nævnte
brødre, har jeg ladet mit segl sammen med segl tilhørende de gode mænd
Esbern Riggeisen, Asgod Jonsen og Peder Yselsen hænge under dette brev
til vidnesbyrd og sikkerhed om denne sag og handling. Givet og forhandlet
i det Herrens år 1314 på selve St. Knud konge og martyrs dag.

1314. 11. juli. Langwedel.

175

Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, pålægger bisperne af Lübeck, Schwerin og
Ratzeburg, i forening med ærkebispens tillidsmænd Johannes Bule, kannik i Bremen,

og hans klerk Burchard, sognepræst i Lunde i Ditmarsken, ufortøvet at påbegynde den
visitation af kirkerne og de gejstlige institutioner i deres stifter med opkrævning af de
dertil knyttede afgifter, som pave Clemens 5. har bevilget ærkebispen for et tidsrum af

tre år.
Afskrift (vidisse af 8. august 1314) i Hamborg (tryk i Mekl. UB.).

1314. 13. juli. Stade.

176

Johannes Hinrici af Molln, offentlig notar med kejserlig bemyndigelse, udsteder et

notarialinstrument, i hvilket magister Dethard, regelbunden kannik ved St. Georgs
kloster i Stade, erklærer, at han, skønt han var forpligtet dertil, affrygt for ærkebiskop
Jens Grand af Bremen har nægtet at udstede appelbrev til magister Nicolaus Stenhus,
Hamborg kapitlets befuldmægtigede, som på kapitlets vegne har anmodet om et sådant,

da det har appelleret til paven i sin sag mod ærkebispen.

Original i Hamborg (tryk i Hamb. UB.).

1314. 14. juli.
Antvorskov kloster mageskifter jordegods med Roskildekirken.

Original på universitetsbiblioteket.
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roder Oliver af Seyn, prior for St. Johannes af Jerusalems hus i Antvor
skov, og hele kapitlet sammesteds til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi — såvel på grund af den oprigtige kærlighed med Gud,
som de ærværdige herrer, den ærværdige fader herr Oluf, af Guds barm
hjertighed biskop i Roskilde, og kapitlet sammesteds nærer til os, og deres
tarv som også på grund af venskab og enighed mellem den gode mand,
herr Jakob Mortensen på den ene side og os på den anden side, efter
forudgående omhyggelig overvejelse, da vi gerne tager hensyn hertil, lader
et helt bol — som det på folkesproget hedder — i Syv med huse, virning,
agre, enge og alle dets tilliggender, hvad det end er, undtagen vandløbet,
som kaldes flodemål1), hvilket vi fra gammel tid har haft fredeligt og uan
tastet på grund af vor mølle i Ramsø, og fremdeles fem hele ører skyldjord
i Højelse med alle bygninger, virning, løst og fast, der ligger dertil,
tilskrive og tilskøde Roskildekirken og fornævnte herrJakobs præbende, eller
hvemsomhelst der til enhver tid måtte besidde den, med afhændelses- og
mageskifteadkomst til gengæld for alle Roskildekirkens ejendomme, hver
og en, i Ramsømagle, som nu ligger til den nævnte Jakobs præbende, med
huse, virning, agre, enge, græsgange, fiskedamme og særskilt med dens ornum2); vi lader det tilskrive og tilskøde uigenkaldeligt med al ejendomsret
og ethvert herredømme, til fredelig og evig besiddelse efter vor eenstemmige
beslutning og vort eenstemmige samtykke, gennem den gode mand broder
Goswin af vor orden som særlig bemyndiget til at fremsætte dette mundtligt
på Ramsø herredsting i vor fraværelse, som om vi var nærværende, og vi
bifalder det nu og i fremtiden ved dette brev. Til synligt vidnesbyrd herom
og til evindelig fastheds bekræftelse har vi ladet vore segl hænge under dette
brev. Forhandlet og givet i det Herrens år 1314 den 14. juli.

B

1) egti. det område, der dækkes af vandet, når dette opstæmmes i mølledammen.
— 2) et stykke jord, som er unddraget rebningen; jord, som er i særeje.
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1314. 17. juli. Kolding.

Biskop Jens af Ribe og hertug Erik af Sverige vidimerer grev Gerhard 4. af Holstens

brev af 1314 7. juni, se nr. 138.
Original i Schwerin.

ens, biskop af Ribe, og Erik, af Guds nåde hertug i Sverige, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

J
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Vi gør vitterligt for alle ved dette brev, at vi omhyggeligt har set og
undersøgt et brev udstedt af den velbyrdige mand, herr Gerhard, ligeledes
af Guds nåde greve til Holsten, Stormarn og Schauenburg; brevet var
uskrabet, ustunget, uforfalsket og ubeskadiget i enhver henseende, med
ægte og ubeskadiget segl, og af følgende indhold ord til andet: Gerhard, af
Guds nåde greve til Holsten, Stormarn og Schauenburg, til alle, der ser
dette brev (o.s.v. = nr. 158). Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore se
kreter, da vi ikke har vore segl hos os, hænge under dette brev. Givet i
Kolding i det Herrens år 1314 onsdag før Marie Magdalenes dag.

1314. 19. juli. Kolding.

179

Hertug Erik af Sverige slutter en traktat med kong Erik 6, Menved angående

Norge, som skal tilfalde hertug Erik, hvis kong Håkon dør.
Original i det svenske rigsarkiv.

rik, af Guds nåde de Svenskes hertug, til alle, der ser dette brev, hilsen
I evindelig med Gud.1).
Vi gør vitterligt for alle ved dette brev, at da den stormægtige fyrste, vor
herre den herre Erik, af Guds nåde de Danskes berømmelige konge, nu
urokkeligt har lovet os og også har forpligtet sig hertil, at dersom den
stormægtige fyrste den herre Håkon, ligeledes af Guds nåde Norges be
rømmelige konge, hvis datter2) vi nu har taget til ægte, skulde forlade denne
verden før vor eller vor sande arvings, født os af vor fornævnte hustrus, død,
vil vor herre, de Danskes fornævnte konge uvægerligt drage omsorg for og
trofast hjælpe til, at det nævnte kongerige Norge, med kongelig ret tilfalder
os til besiddelse eller vor overlevende arving, født os af vor nævnte hustru,
dersom vi skulde dø først. For at yde samme vor herre kongen af Danmark
skyldig tjeneste og passende ære, tager vi til gengæld som en kær pligt den
velbyrdige mand, den herre hertug Valdemar, vor højtelskede broder, og
herr Bernhard Maltzan, ridder, på vor side til voldgiftsmænd i første og
sidste instans, så at vi vil opfylde med fuld virkning på vor tro alt, hvad
de måtte sige eller voldgive sammen med den velbyrdige mand herr Hen
rik, fyrste af Meklenborg, og herr Niels Olufsen, den herre kongen af Dan
marks drost, som samme vor herre kongen på sin side har taget til vold
giftsmænd, om hvornår og i hvilken udstrækning vi skal tjene samme vor
konge, eller hvad og hvor meget der på grund af fornævnte hjælp for nævnte
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rige skal ydes os eller vor fornævnte arving, og hvis nogen af voldgiftsmændene skulde dø, mens denne sag ikke er bragt til afslutning, skal en
anden indsættes i hans sted. Vi lover ydermere på vor tro, at når vi eller
vor fornævnte arving opnår selve riget, vil vi troligt tjene vor herre den
fornævnte konge i alle hans sager mod hvem som helst og bistå ham, og vi
vil stræbe efter at fremme hans ære sammen med hele riget og selve konge
riget Norges indbyggere og alle vore andre venner og trofast fremme den
af al vor magt. Og til urokkelig overholdelse af alt det fornævnte afgiver vi
løfte på vor gode tro, og vil vi sørge for, at ti riddere fra Sverige og ti andre
fra Tyskland vil afgive løfte. Men vi ønsker ikke, at der ved dette brev skal
foregribes noget på noget punkt med hensyn til tidligere førte forhandlin
ger eller breve givne mellem os. Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt
under dette brev. Givet i Kolding by i det Herrens år 1314 fredagen næst
før Marie Magdalenes dag.
1) i juli 1314 fandt der forhandlinger sted i Kolding mellem kong Erik og hertug Erik
og hertug Valdemar af Sverige. Disse forhandlinger sluttede med udstedelsen af en række
breve den 19. juli, foruden dette nrr. 180—185. De var optaget i den tabte rigsbrevbog;
i Cancellariæ Liber (A 5) var de således afskrevet p. 553—63(4?) ifl. Stephanius’ regi
stratur. De kendes desuden gennem Hvitfelds udtog fra samme kilde; skønt brevene stod
samlet i rigsbrevbogen, har han skilt dem ad og bringer dem under årene 1313, nr. 180,
1314, nrr. 179, 182, 184 og 185 og 1316 nr. 183. Formodentlig har hans afskrifter været
mangelfulde; brevet, som han citerer under 1313, er i Stephanius’ registratur dateret:
1314, så det må have været dateret i rigsbrevbogen. — Kun det her oversatte brev er
bevaret i original. Repertoriets antagelse, at det både var citeret hos Hvitfeld III 193,
fol. 376, under 1314 og III 232, fol. 391, under 1316 er urigtig; det sidste udtog er fra
kong Eriks genbrev, se nr. 182. Repertoriets bemærkning under nr. 1063: ‘Hertugens
endnu bevarede brev (1062) synes at svare både til Cancellariæ Liber s. 559 og til s. 558;
måske har brevene her været indførte efter koncepter, medens den endelige udførelse har
slået de to sammen til eet’, er følgelig også urigtig, da A 5 p. 558 identificeres med Hvit
feld III 232, der som nævnt er et helt andet brev. — Grunden til Repertoriets fejlidentifi
ceringer, som delvis går igen hos Rosén 216 ff., beror på en urigtig opfattelse af de ud
stedte breves indhold. Der udstedtes i alt syv breve ifl. A 5. De tre volder ingen vanske
lighed: A 5 p. 556 er kong Eriks udfærdigelse af samme brev til hertug Valdemar, og A 5
p. 562 hertug Valdemars genbrev. A 5 p. 561 er et af hertug Eriks forlovere udstedt brev.
Tilbage står fire breve, to: A 5 p.553 og p.555, udstedte af kong Erik til hertug Erik, og
A 5 p. 558 og p. 589, hertug Eriks hertil svarende genbreve. Hvad gik disse breve ud på?
Det er så heldigt, at vi til det ene af dem A p. 559, det her oversatte brev, foruden Stepha
nius’ registratur og Hvitfelds udtog, også har originalen bevaret. Af den fremgår det, at
kongen og hertug Erik for det første aftalte, at da kong Erik har lovet i tilfælde af kong
Håkon af Norges død at hjælpe hertugen, evt. hans børn med Ingeborg Håkonsdatter, til
at blive konge i Norge, skal et nævn, hvortil kongen og hertugen hver især udpegede to
medlemmer, fastsætte hertugens modydelser, og hertugen og hans arving, når de først er i
besiddelse af Norge ‘vil troligt tjene vor herre den fornævnte konge i alle hans sager mod
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hvemsomhelst’ o.s. v. Det svarer til Hvitfelds udtog III 193 fol. 376. Kong Eriks genbrev
gengives i udtog hos Hvitfeld III 232 fol. 391, under 1316. Det omfatter hele afsnittet fra
‘i forskrevne år’ til ‘imod hver mand’. At det er udstedt af kongen, fremgår af formule
ringen: ‘sluttede kong Erik forbund’, og at de to af kongen udpegede nævnsmænd nævnes
før de af hertugen udpegede. At afsnittet kun gengiver kongens genbrev og ikke som an
taget af Repertoriet og Rosén, flere af de i A 5 afskrevne breve, viser en sammenligning
med hertug Eriks i original bevarede brev: 1. kong Erik skal hjælpe hertug Erik til at blive
konge i Norge i tilfælde af kong Håkons død; 2. der nedsættes et nævn med de samme
repræsentanter fra kongen og hertugens side, som i hertug Eriks brev; 3. kommer hertu
gen i besiddelse af Norge skal han ‘af det rige og hvert rige bistå kong Erik imod hvem
somhelst’ (nr. 182). I A 5 var dette brev afskrevet p. 553, det ene af de to af kong Erik til
hertugen udstedte breve. Rep. nr. 1065 antager ganske vist, at det var afskrevet p. 555.
Stephanius’ registratur til dette brev kunne også tyde derpå. Den er formuleret som regi
straturen til kongens ligelydende brev til hertug Valdemar og har samme vending som
hertug Eriks modbrev: ‘til opnåelse af Norges rige’ (nr. 181). Alligevel må det være iden
tisk med det A 5 p. 553 afskrevne brev: ‘På hvilke betingelser kongen tager hertug Erik af
Sverige under sin beskyttelse, Kolding 1314’ d.v.s. hertugen går ind på at lade et blandet
nævn afgøre sin modydelse til kong Erik og lover at tjene kongen, når han er i besiddelse
af Norge. Sagen er, at hertug Eriks brev (og også kong Eriks ligelydende brev til hertug
Valdemar) fyldte 2 å 3 sider i A 5: p. 559—61, medens brevet p. 551 kun fyldte 1 å 2
sider: 555—56. Derimod fyldte det andet herhen hørende kong Erik-brev 2—3 sider:
P. 553—555- — Men foruden denne traktat om Norge sluttede de to parter også et for
bund. I A 5 fandtes der endnu som nævnt to breve vedrørende Koldingmødet: p. 555
et brev udstedt af kong Erik, Rep. nr. 1065, og p. 558 et brev udstedt af hertug Erik,
Rep. nr. 1063. Ved at sammenblande disse to breve med de to foregående, kongens og
hertugens breve om Norge, er både Repertoriets og Roséns identifikationer med Hvit
felds udtog blevet urigtige. Om hertug Eriks brev hedder det i A 5 p. 558: ‘At hertug
Erik af Sverige lover at bistå kongen mod hvemsomhelst’. Det kan kun svare til Hvit
felds udtog III 167, fol. 365, under 1313: ‘hertug Erik af Sverige forpligtede sig til at
tjene og bistå kong Erik imod hvemsomhelst o.s.v.’ Repertoriets identificering med Hvit
feld III 232, fol. 391, er udelukket, da dette er et brev udstedt af kong Erik, se ovenfor;
Roséns antagelse, at p. 558 er lig hertug Eriks udfærdigelse af Norgesaftalen, kan heller
ikke være rigtig. Dels dækker formuleringen af A 5 p. 559 denne bedre, dels kan den ikke
have stået på siderne 558—559, men har krævet mere plads, hvad der også støtter anta
gelsen, at den var afskrevet p. 559—61. — Stephanius’ registratur til p. 558 sammenholdt
med Hvitfeld III 167, fol. 365 viser, at kongen og hertugen —foruden Norgestraktaten
med den deri optagne forpligtelse for hertugen til at tjene kongen, når han kom i besid
delse af Norge — samtidig sluttede et forbund, som naturligvis også indeholdt en bestem
melse om gensidig støtte mod hinandens fjender. Det er tilstedeværelsen af denne be
stemmelse i de af kongen og hertugen udstedte breve, men selvfølgelig udfra forskellige
forudsætninger, som har fremkaldt de urigtige identifikationer. Kong Eriks udfærdigelse
kendes nu kun gennem A 5 p. 555, se ovf. Ligesom hertugens brev, A 5 p. 558—59, fyldte
det maximalt to sider i A 5: p. 555—56. Repertoriets identificering med Hvitfeld III 232,
fol. 391, må, under forudsætning af sidetallenes rigtighed i Stephanius’ registratur, afvi
ses, da det er kong Eriks udfærdigelse af Norgesaftalen. — 2) Ingeborg.
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Hertug Erik af Sverige slutter en gensidig bistandspagt med kong Erik 6. Menved.
1. Udtog af Hvitfeld:

ertug Erik af Sverige forpligtede sig til at tjene og bistå kong Erik
imod hvemsomhelst. Var det hans venner, kongen kom i strid med,
skulde han inden to måneder ordne hans sag i mindelighed eller bistå
kongen. Han skal ikke lokke nogen af kongens vasaller til sig eller rejse
dem mod kongen eller yde dem bistand, men hans uvenner skal han for
følge som sine egne. Givet i Kolding år 1313, fredagen før Marie Magdalene.

H

2. Registratur hos Stephanius:

A

£Xt hertug Erik af Sverige lover at bistå kongen mod hvemsomhelst.
1) jf. nr. 179 note. Repertoriets identificering af A p. 558 med Hvitfelds udtog III
232, fol. 391, er urigtig, da dette er et af kong Erik udstedt brev, se nr. 182, ligesom anta
gelsen, Rep. nr. 1064, at det her trykte udtog af Hvitfeld III 167, fol. 365, under 1313, er
lig med A 5 p. 553, som er et af kong Erik udstedt brev, se nr. 182.

1314. [19. juli]1). Kolding.

181

Kong Erik 6. Menved slutter forbund med hertug Erik af Sverige.

Registratur hos Stephanius.

kongen lover at hjælpe hertug Erik af Sverige til opnåelse af Norges
u rige.
t

A

1) om Repertoriets identificering af dette brev med Hvitfeld III 167, fol. 365, hertug
Eriks modbrev = nr. 180, se nr. 179 note.

182

[1314. Omkr. 19. juli]’).

Kong Erik 6. Menved slutter en traktat med hertug Erik af Sverige angående

Norge.
1. Udtog af Hvitfeld:

det før skrevne år sluttede kong Erik forbund med hertug Erik af Sve
rige, at hvis det skete således, at kong Håkon i Norge døde, så skulde
kong Erik hjælpe hertug Erik, som var gift med kong Håkons datter,
eller deres arving til Norges rige. De tog begge herr Henrik af Meklenborg,

I

io7

[ig.juli?] 1314

Nr. 184

herr Niels Olufsen, hertug Valdemar af Sverige og herr Bernhard af Maltzan til voldgiftsmænd om det, som hertug Erik eller hans søn skulde gøre
til kong Eriks fordel i stedet, hvis det sker, at hertug Erik eller hans arvinger
får Norge. Da skulde han af det rige og hvert rige bistå kong Erik imod
hvemsomhelst.
2. Registratur hos Stephanius:

t kongen lover at hjælpe hertug Erik af Sverige til at komme i besidl delse af Norges rige.

A

1) om Repertoriets identifikation af A 5 p. 555 med dette brev, se nr. 179 note.

[1314. Omkr. 19. juli]1).

183

Kong Erik 6. Menved lover hertug Valdemar af Finland at hjælpe ham til at blive

konge, hvis hertug Erik, hans broder, og dennes arvinger skulde dø.

i. Udtog af Hvitfeld:

ong Erik gav hertug Valdemar af Finland et andet brev, at hvis hans
- broder, hertug Erik, og hans børn og afkom døde og gik bort, så at
Norges rige da vilde tilfalde ham og hans børn, som han har med kong
Eriks, kong Håkons broders, datter2), da vil og skal han hjælpe hertug
Valdemar, hans børn og sande arvinger til Norges rige. Han tog til vold
giftsmænd fyrsten af Meklenborg og herr Niels Olufsen. Hertugen tog
sin broder Erik og biskop Karl3) af Linkoping til voldgiftsmænd om det,
han skal give ham for denne hjælp.

K

2. Registratur hos Stephanius:

At kongen skal hjælpe Valdemar, hertug til Finland, af Sverige, til at
XX komme i besiddelse af Norges rige.
i) Repertoriets henvisning til Hvitfeld III 193 fol. 376, under 1314 er næppe rigtig,
da forlægget for Hvitfelds bemærkning er hertug Valdemars modbrev, se nr. 185. —
2) Ingeborg, datter af Erik Præstehader. — 3) Hvitfeld: Kjeld.

1314. [19. juli?]1).

184

Ti svenske og nordtyske riddere erklærer at være forlovere for hertug Erik af Sve

rige i henhold til overenskomsten med kong Erik af Danmark i Kolding den 19. juli

1314, se nr. 179.
1. Udtog af Hvitfeld:

Nr. 185

ig. juli 1314

108

isse ti riddere var forlovere: Mathias Ketilmundsson, Gunne Gris,
Arvid Gustavson, Lars Ulfsson, Henrik Maltzan, Bernhard Maltzan,
Johan v. Buch, Konrad v. Buch, Eggert Küren og Johan Küren. For
handlet i Kolding som ovenfor.

D

2. Registratur hos Stephanius:

en herre hertugen af Sveriges forlovere med henblik på de fornævnte
aftaler.

D

i) ifølge den mellem kong Erik og hertug Erik trufne aftale om Norge, se nr. 179 og
182, skulde hertug Erik og hertug Valdemar hver stille 10 svenske og 10 tyske forlovere.
I A 5 p. 561 og p. 564 (Cancellariæ über) var afskrevet to breve herom. Begge findes
også i udtog hos Hvitfeld III 193, fol. 376, og III 195, fol. 377. Det første af disse (nr.
184) følger i brevbogen og hos Hvitfeld umiddelbart efter hertug Eriks udfærdigelse af
Norgestraktaten. I Hvitfelds udtog nævnes kun 10 svenske og tyske forlovere, og hvis
Hvitfelds udtog er korrekt, kan dette ikke være det i aftalen nævnte brev. I så fald må dette
brev være en — foreløbig — forsikring af hertug Eriks ledsagere i Kolding og udstedt der
formodentlig sammen med de andre breve den 19. juli. Hvitfelds udtog kan dog også
være ukorrekt. Det andet af de ovenfor nævnte breve i A 5 p. 564= Hvitfeld III 195, fol.
377, er udstedt af kong Erik på Søborg den 30. oktober s. å., se nr. 48. I det tager kongen
15 af hertugens riddere, 9 svenske og 6 tyske, i sit forsvar, d. v. s. at kongen godkender
disse som hertugens forlovere. Hvitfeld har kun navn på 15, hvoraf de 10 første er de
samme og nævnt i samme rækkefølge som i nr. 184. Man kan heller ikke i dette tilfælde
gå ud fra, at Hvitfelds udtog er korrekt. Der består selvfølgelig den mulighed, at nr. 184
ikke, som nævnt, er en foreløbig erklæring af de forlovere, som var hos hertugen i Kolding
den 19. juli, men at det er forlovernes senere afgivne brev, som kong Erik accepterede
ved sit brev den 30. oktober. Forloverne var da ikke personligt tilstede.

185

1314. 19. juli. Kolding.

Hertug Valdemar af Sverige lover kong Erik 6. Menved at ville tjene ham i over

ensstemmelse med en voldgiftskendelse, hvis kongen hjælper ham til at blive konge i
Norge.
1. Udtog af Hvitfeld:

en ene broder, hertug Erik, vilde have haft Sverige, den anden, Valde
mar, Norge. De lovede til gengæld at tjene Danmark fra begge riger
af al deres magt1).
Valdemars forlovere var de samme som broderens: ti riddere fra Sverige
og ti fra Tyskland. Forhandlet i Kolding som ovenfor.

D

2. Registratur hos Stephanius:

log

2 2, juli 1314

Nr. 187

m det, at hertug Valdemar af Sverige forpligter sig til at tjene kongen
efter voldgiftsmændenes afgørelse, hvis kongen hjælper ham til Nor
ges rige. 1314.

O

1) Hertug Valdemars udfærdigelse af Norgestraktaten i Kolding den 19. juli var af
skrevet i Cancellariæ liber (A 5) p. 562—564 og altså af samme omfang som hertug
Eriks og kong Eriks udfærdigelse, jf. nr. 179. Den er citeret hos Hvitfeld III 193—
194, fol. 376, og følger umiddelbart efter udtogene af hertug Eriks udfærdigelse af Norges
traktaten og hans forloveres brev, se nrr. 179 og 184. Indledningen: ‘Den ene broder...
Norge’ er Hvitfelds ræsonnement og har intet med Kolding-brevene at gøre. Det er så
ledes urigtigt, når Rydberg I 384 antager, at det refererer et tabt brev, hvori kongen har
lovet at hjælpe hertug Erik til Sverige, hvis Birger døde. På samme måde forholder det
sig med udtrykket ‘af begge riger’, som heller ikke forekommer i noget af de udstedte
breve, men som sikkert har foranlediget Hvitfelds ræsonnement. I hertug Eriks, og følgelig
i hertug Valdemars brev, se nr. 179, findes vendingen, at hertug Erik skal bistå den dan
ske konge: ‘med hele riget og selve kongeriget Norges indbyggere og alle vore andre
venner’, som Hvitfeld i udtoget af kongens modbrev gengiver: ‘med all mact aff det rige oc
hvert rige metstaa konning Erich imod huer mand’, hvor ‘selve kongeriget Norges ind
byggere’ (ipsius regni Norwegie incolis) er blevet til ‘aff...’ hvert rige, som må ligge til grund
for udtrykket: ‘af begge riger’, og tanken om, at Erik og Valdemar vilde have haft både
Sverige og Norge — en tanke, som er helt fremmed for Kolding-aftalerne; cf. Rosén 21611.

1314. 21. juli. Kolding.

186

Ditmarskerne slutter et forbund med kong Erik 6. Menved.

1. Udtog af Hvitfeld:
o

Ar 1314 dagen før Marie Magdalenes dag lovede Ditmarskerne i et
11 brev kong Erik at komme ham til hjælp mod hvemsomhelst med und
tagelse af biskop1) Jens af Bremen. Når de drog i krig, vilde de i fire dage for
sørge sig selv med proviant; siden går det på kongens bekostning. De vilde
heller ikke yde hans fredløse folk hjælp eller bistand. Forhandlet i Kolding.
2. Registratur hos Stephanius:

A
Ilt Ditmarskerne lover at hjælpe kongen mod hvemsomhelst. 1314.
1) skal være: ærkebiskop.

1314. 22. juli.

187

Oliver af Seyn, prior i Antvorskov kloster, befuldmægtiger sin ordensbroder Gos-

win til at foretage det aftalte mageskifte med Roskildekirken, se nr. 177.
Original på universitetsbiblioteket.

Nr. 188

5. august 1314

110

roder Oliver af Seyn, prior for St. Johannes døbers hus i Antvorskov,
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da vi på grund af en mængde sager, der i øjeblikket trykker os stærkt,
ikke personligt kan være tilstede, giver vi nærværende brevviser, broder
Goswin af vor orden, pålæg om og fuldmagt til at skøde vort gods til den
præbende i Roskildekirken, i hvilken herr Jakob Mortensen, kannik ved
samme kirke, nu residerer, nemlig en mark skyldjord i Syv og jorder på
fem øre i skyld i Højelse, og at modtage skødningen på vore vegne af alt
det gods i Ramsø, som samme fornævnte kirke eller præbende hidtil vides
at have ejet, som ret magelæg til erstatning for alt vort fornævnte gods i
overensstemmelse med det, som er forhandlet mellem os og fuldstændigt er
optegnet i et brev, der er udstedt af os begge herom, idet vi godkender og
anerkender alt, hvad samme Goswin i vort navn gør med hensyn til det
fornævnte. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1314 Marie Magdalenes dag.

B

1314. 3. august. Warin.

188

Biskop Gotfred af Schwerin udnævner Hermann, provst, og Johannes von Biilow,
kannik i Schwerin, til befuldmægtigede for Schwerinerkirken i dens sag med ærke

biskop Jens Grand af Bremen.

Original i Hamborg (tryk i Hamb. UB,).

1314. 8. august. Warin.

189

Johannes af Lüneburg, klerk i Verden stift og offentlig notar, udsteder et notarialinstrument, i hvilket Johannes von Bülow, kannik i Schwerin og Schwerinerkirkens

befuldmægtigede i dens sag mod ærkebiskop Jens Grand, appellerer sagen til paven.

Original i Hamborg (tryk i Hamb. UB.).

1314. 11. august. Templin.

190

Fyrst Henrik 2, af Meklenborg slutter forbund med markgreve Valdemar af Bran

denburg mod hvem som helst, undtagen kong Erik af Danmark.
i. Udtog af Hvitfeld:

err Henrik af Meklenborg forpligtede sig til at tjene hertug1) Valde
mar af Brandenburg imod hvemsomhelst med 60 væbnere undtagen
hans herre, kong Erik af Danmark. Kommer disse heste (!)2) til mark-

H

ii, august 1314
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Nr. 191

grevens lande, skal han forskaffe dem kost og sende dem skadesløse til
bage. Hvis vi mister heste på det tog, skal markgreven inden et halvt år
betale dem. Hvis vi erobrer slotte eller lande, skal det være til hans fordel.
Han forlenede også fyrsten af Meklenborg med noget land (uden tvivl
Stargard), i hvilket han blev hans vasal. Forhandlet i Templin år 1314
dagen efter Laurentius’ dag.
2. Registratur hos Stephanius:

n overenskomst mellem Henrik af Meklenborg og markgreve Valde
mar på tysk. 1314.

E

1) skal være: markgreve (således også i folioudgaven). — 2) d.v.s. hestene og ryt
terne (jf. lat. dextrarii).

1314. 11. august. Templin.

191

Markgreve Valdemar af Brandenburg slutter forbund med fyrst Henrik 2. af
Meklenborg mod alle undtagen kong Erik af Danmark.

Original i Schwerin.

i Valdemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz,
bekender i dette åbne brev, at vi har forhandlet med vor kære svoger,
den ædle mand, herr Henrik af Meklenborg, som herefter skrevet står.
Vi har forpligtet os til evigt at hjælpe ham af al vor magt imod alle, und
tagen mod kong Erik af Danmark, vor kære onkel. Når vi eller vore mænd
på vore vegne kommer for at hjælpe ham i hans land, skal han give os og
vore mænd kosten og igen sende os skadesløse hjem. Mister vi små heste,
skal han erstatte dem i felten. Stridsheste og tilfangetagne skal han derefter
erstatte os inden et halvt år. Tager vi bytte på hans krigstogt, når vi hjælper
ham, skal det være hans. Vi har også givet vor fornævnte svoger, herr
Henrik af Meklenborg, som ret len 200 stykker stærke penge i vort land,
hvor det kan passe ham bedst, dog skal han ikke bortforlene dem. For dette
skal han være vor mand og sidde til vor tjeneste. At alle disse ting, som
står skrevet her foran, skal stå urokkeligt ved magt, har vi lovet ham i tro
skab med ti riddere, vore bedste mænd. Vi har givet dette brev herpå og
beseglet det med vort segl i staden Templin, år efter Guds fødsel 1314,
dagen efter St. Laurentius’ dag.

V

Nr. 192

192

13- august 1314

112

1314. 13. august. Roskilde.

Kong Erik 6. Menved pålægger sin høvedsmand, Ove Saksesen, og sine vasaller
i Estland at indføre herr Kristian af Scherenbeke i det gods, som den kongelige høveds

mand Ove Saksesen havde beslaglagt.

Vidisse i Dorpatarkivet (se DRB. II 8 nr. 10).

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland, til
alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vore elskede og tro vasaller i Estland indfandt sig for os
i Roskilde og bevidnede, at herr Ove Saksesen, efter at han var blevet vor
høvedsmand hos Eder, voldelig og uretfærdigt havde beslaglagt og besat
og stadig beslaglægger og holder besat gods i Maardu, Saarne og Usikylå
med en gård i Naystenoia og Abneeme med alt tilliggende, som tilhører
nærværende brevviser herr Kristian af Scherenbeke. Derfor tildømmer vi
ham alt det nævnte gods til fri besiddelse, idet vi befaler høvedsmanden i
vort navn og vore vasaller i Estland, at de skal indføre den nævnte herr
Kristian i legemlig besiddelse af det nævnte gods og derpå yde ham be
skyttelse, indtil godset lovligt fradømmes ham efter landet Estlands love.
Givet i Roskilde i det Herrens år 1314, tirsdagen efter St. Laurentius’ mar
tyrs dag, i vor nærværelse og under vort segl.

E

193

1314. 19. august. Bremen.

Greverne Otto af Hqya, Johan og Kristian af Oldenburg, herr Rudolf af Diep

holz, greverne Johan og Kristian af Oldenburg og Delmenhorst og grev Johan af

Oldenburgs søn Kristian slutter et forbund med staden Bremen imod ærkebiskop Jens

Grand af Bremen,
Original i Bremen.

194

1314. 19. august. Bremen.

Grev Johan af Sto tel tiltræder det af greverne Otto af Hoya, Johan og Kristian af

Oldenburg, herr Rudolf af Diepholz, greverne Johan og Kristian af Oldenburg og
Delmenhorst og grev Johan af Oldenburgs søn Kristian med staden Bremen sluttede

forbund imod ærkebiskop Jens Grand af Bremen,
Original i Bremen.

”3

5. september 1314

Nr. 197

1314. 28. august. Lübeck.

195

Burchard, biskop af Lübeck) Gotfred) biskop af Schwerin) og Markvard) biskop
af Ratzeburg) udnævner Andreas Stephani til befuldmægtiget for deres kirker i sagen

mod ærkebiskop Jens Grand af Bremen angående retten til at visitere de nævnte
kirker og opkræve en dermed forbunden afgift i tre år.

Original i Hamborg (efter tryk i Mekl. UB.).

1314. 2. september.

196

Notaren Johannes Hinrici fra Mölln udsteder et notarialinstrument) i hvilket
Frederik) kannik i Eutin og befuldmægtiget for biskop Burchard af Lübeck) gentager
sin den 2g. august i Eutin fremsatte appel til paven på bispen af Lübecks vegne imod

ærkebiskop Jens Grands overgreb ved at forlange visitation og en hermed forbunden
afgift i tre år af Lübeks kapitel og stift og anmoder om et appelbrev.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

197

1314. 5. september. Vordingborg.

Kong Erik 6. Menved udsteder et almindeligt forbud mod uretmæssigt gæsteri i

klostre) hos præster og bønder.
Afskrift i Stockholm (Kungl. Biblioteket).

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle og hver enkelt
af Danmarks indbyggere hilsen evindelig med Gud.
Da der efter den nyligt af os udstedte bestemmelse, ifølge hvilken der
ikke måtte foretages gæsteri hos gejstlige1), præster og bønder, er kommet
adskillige2) klager til os, fordi nogle, idet de tilsmudser deres eget rygte,
ikke holder sig Gud for øje og viser foragt mod vor befaling, mere end sæd
vanligt tager på gæsteri hos fornævnte personer og anbringer deres heste
og hunde i klostre, klostrenes ladegårde, i sammes jordegods og i præsters
og selvejerbøndergårde til ikke ringe skade og tynge for de fornævnte,
som følge af hvilket gæsteri ikke blot de sammes beholdninger fuldstændig
opbruges, men, hvad værre er, gudstjenesten forringes og utålelig forargelse
opstår. Derfor pålægger vi strengt alle og enhver, af hvilkensomhelst stand,
værdighed, rang eller stilling han end måtte være, under trusel om vor
nådes fortabelse, at ingen tager på gæsteri i klostrene, klostrenes lade
gårde eller på deres, præsternes, selvejerbøndernes eller nogensomhelst

E

2. Række. VIL

8

Nr. 198

7. september 1314

114

andres ejendomme, undtagen på deres egen bekostning, ej heller sender
dem syge heste på pleje eller af nogen anden grund eller hunde, eller
drister sig til for jagtens skyld at tage herberge i klostre, ladegårde, på
klostres, præsters og selvejerbønders ejendomme, selvom det også sker på
deres egen bekostning og udgift. Det er vor vilje, at de, som nu har heste
de fornævnte steder, under straf af deres friheders og vor nådes fortabelse,
hverken skal modtage nogen eller nogle på noget gæsteri eller driste sig til
at holde deres heste og hunde, indtil vi med samtykke af vort riges bedste
mænd eller efter deres råd mener, at der bør bestemmes anderledes om
dette. Giveti Vordingborg i det Herrens år 1314 torsdagen før den hellige
jomfru Marias fødselsdag under vort sekret, som er hængt under dette
brev.
1) d.v.s. i klostre. — 2) teksten har: contra piures, der antagelig er fejlagtigt for
complures', herefter er der oversat; jf. nr. 259.

1314. 7. september.

198

Kong Erik 6. Menved udsteder en forordning til indbyggerne i Horsbyherred.
i. Udtog af Hvitfeld:

ong Erik udstedte en befaling til indbyggerne i Horsbyherred, at de
- under 40 marks straf skal anlægge en ny dæmning imellem gården på
Sirlessen og Segelsbøl, i det forhold deres egen dæmning strækker sig
derpå. Fremdeles, at det marked, som de hidtil har holdt i Nykirke, skal
holdes på dæmningen hver lørdag. Og at der skal holdes tre ting, et ved
enden af dæmningen, det andet ved Segelsbøl, det tredje ved enden af dæm
ningen på den venstre side hver lørdag. Horsbyting skal holdes midt på
dæmningen hver fredag. Indbyggerne i Bøkingherred, som er pligtige at
hjælpe på samme dæmning, skal arbejde med derpå ligesom de gjorde i
Nydam under 40 mark penges tab, således at der kan være fri passage
igennem hans lande. Givet 1314 dagen før Vor Frues fødsel.

K

2. Registratur hos Stephanius:

Om nogle indbyggere i Horsbyherred og deres artikler. 1314.

199

1314. 7. september. Stade.

Stade tiltræderforbundet imod ærkebiskop Jens Grand af Bremen, se nr. 193 og 194.

Original i Bremen.

12, september 1314
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Nr. 201

1314. 10. september. Vordingborg.

200

Fyrst Vizlav 3. af Rygen bekræfter, at Anders Andersen af (Veksø) har pantsat
slottet og landet Schaprode på Rygen til Niels Olufsen, den danske konges høveds

mand.

Afskrift i Stettin (Codex Rugianus).

izlav, af Guds nåde Rygboernes fyrste, til alle o.s.v. evindelig. Vi
gør vitterligt for såvel nulevende som tilkommende, at i det Herrens
år 1314, tirsdag efter Vor Frues fødsel, fremstod ridderen den herre Anders,
kaldet af (Veksø), i vor nærværelse på Vordingborg slot i Danmark i egen
person, sund og rask, og pantsatte med vort samtykke til nærværende brev
viser, herr Niels Olufsen, den berømmelige fyrste, den herre Erik, af Guds
nåde de Danskes konge, høvedsmand, borgen og sit land Schaprode, i vort
land Rygen med mænd, ydelser, beder, agre, enge, skove, fiskevande, søer
og vandløb og fremdeles med al ret i samme land, i første og anden instans,
således som hans fader, herr Anders Erlandsen, frit har haft samme land i
sine levedage, uden nogen indsigelse, for 600 mark rent sølv i kølnsk vægt;
tilbagekøb skal ske til næstkommende påske for en sådan sum sølv som for
nævnte, idet denne vedtagelse er indføjet og forbeholdt, at hvis han ikke
tilbagekøber nævnte land Schaprode fornævnte dag og termin for hele den
nævnte sum sølv, og samme sum uden afkortning betales i Nykøbing Fal
ster, skal det nævnte land fra da af overgå til samme herr Niels med dets
rettigheder og tilbehør at besidde med rette evindelig. Til synligt vidnes
byrd herom o.s.v.

V

1314. 12. september. Kalundborg.

201

Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster på en provinssynode i Kalundborg kardinal
legaterne Otto og Gregors og sine forgængeres bestemmelser for den danske kirke og

fastsætter, at bisperne skal udpege synodalvidner i hvert stift til undersøgelse af kir
kens forhold,
Afskrift i Lundebogen,

den udelelige treenigheds navn amen. Esger, af Guds barmhjertighed
ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle sine højtelskede brødre i
Kristus, de herrer bisper og alle andre prælater i den danske kirkeprovins,
vor faderlige kærligheds hilsen og sådan lydighed på jorden, at de kan
trone i himlen.

I
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12, september 1314
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Da vi ikke ved vore egne fortjenester, men alene ved den guddommelige
nådes forudbestemmelse barmhjertigt er hævet til den ærkebiskoppelige
værdigheds tinde, er det ikke vor hensigt at lægge en tung trældoms og en
streng forpligtelses byrde på nogens samvittighed, men snarere med ro og
mildhed at støtte hver enkelt, der er overgivet vor omsorg, og befri ham
for byrder, så vidt vi med fornuftig skønsomhed kan. Derfor tilføjer vi ikke
på nærværende provinssynode i Kalundborg i det Herrens år 1314 på Vor
Frues fødselsdag nye bestemmelser, men de bestemmelser, der blev udstedt
af de ærværdige fædre, de herrer kardinaler i den hellige romerske kirke
og fordum legater i kongeriget Danmark Otto og Gregor1), godkender vi
med den skyldige ærbødighed, og de bestemmelser, der tidligere lovligt er
stadfæstede af vore forgængere2) på provinssynoder til kirkens reformation
og præsteskabets forbedring, ratificerer, bekræfter og fornyer vi med eenstemmigt samtykke af de på samme synode forsamlede prælater med vor ærke
biskoppelige myndighed, idet vi urokkeligt foreskriver, at vore elskede brødre
lydbisperne selv trofast udfører de fornævnte herrer kardinalers og vore
forgængeres bestemmelser, der på en frelsebringende og kanonisk måde,
efter klogt forudseende afvej else og omhyggeligt ransagende undersøgelse
er opsatte til alles frelse, og at de lader dem forkynde offentligt på deres
førstkommende synoder og iagttage ukrænkeligt med skærpet omhu af
deres undergivne. Da vi desuden ser, at dyrkelsen af Guds navn og den
kristne religion daglig kølnes fremfor at gløde og formindskes fremfor at for
øges, yder vi med from ydmyghed vor bistand til, at den glorværdige Gud
kan lovprises blandt sine helgener med den værdighed, der tilkommer Ham,
som ved at give dem del i sin godhed og anse dem for værdige til sin mild
hed forundte dem helgeners fortjentsfulde lod. Da vi3) bør vise helgenerne,
hver og en, den tilbørlige ære, men særlig dem, der har lidt i Kristi nærhed,
og af hvem en hellig skat af relikvier i rigelig mængde opbevares i vort
fædreland, og da disse martyrer ikke blot ved deres faste tro, men også ved
deres store tal, som på forunderlig måde er samlet fra forskellige steder,
har bevirket, at de, når vi syndere, omtumlede ved forfølgelsernes usæd
vanlige rasen og ved farernes vekslende uro på de enkelte steder, påkalder
dem, nærmer sig med frelsende hjælp og nådig bistand, ligesom de for
enes med os ved et legemligt fællesskabs nærhed, så at vi mere virksomt
føler de mangedobbelte hjælperes beskyttelse, når vi dyrker deres fortjene
ster. For nu at øge Guds navns ære og forbedre vor hellige moder kirkens
tilstand, og for hele rigets fælles fred stadfæster vi med samtykke og tilsagn
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af vore fornævnte brødre og med billigelse og velvillig godkendelse af hele
synoden og foreskriver urokkeligt, at de 11000 jomfruers dag fromt skal
fejres af alle gejstlige, hvad angår messer og kanoniske tider med en fuld
stændig gudstjeneste på ni lektier, som en dobbeltfest4) den 21. oktober i
alle kirker i hele vort ærkebiskoppelige stift og kirkeprovinsen Danmark,
for at vi kan befries og frelses fra nuværende og tilkommende ulykker og
farer ved disse jomfruers forbøn. Vi påbyder også i kraft af den helligånd
og ved den lydighed, som bringer frelse, at hver enkelt biskop efter eenstemmig godkendelse og fælles stadfæstelse af nævnte synode på deres
samme næstkommende synoder skal udnævne og indsætte i deres stifter
et tilstrækkeligt antal vidner5) eller inkvisitorer i forhold til befolkningens
størrelse, personer, der er egnede, kloge og ansete, som hele året igennem
omhyggeligt skal undersøge ligefremt og umiddelbart, uden rettergang,
hvad der trænger til rettelse og forbedring, og troligt på den næstfølgende
synode meddele det til os og vore lydbisper eller andre, der måtte have et
kirkeligt embede, for at vi efter klog overvejelse kan gå frem i disse og andre
sager, sådan som det er foreneligt med kirkens ære og tarv, idet vore oftnævnte lydbisper, de øvrige prælater og sognevidner, der skal indsættes i
disse og andre sager, vil handle således med redebon lydighed, at de for
tjener at ophøjes med Ham og ved Ham, som viste sig lydig mod Gudfader
indtil døden. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet fornævnte år og sted, torsdagen næst efter samme glorrige jomfrus fødsel.
1) findes optaget i Helsingborgkonstitutionen 1345 9. maj, trykt bl.a. SRD VI 490.
— 2) af disse er Anders Sunesens synodalstatutter bevarede, se Hal Koch II 86. — 3) sæt
ningen er anakoluthisk: cum igitur fortsættes ikke — som ventet — med en eftersætning,
men med nyt igitur (pro ampliando divini nominis honore). — 4) dobbeltfest gengiver
festi duplicis, t.t., der betegner en kirkelig højtid med vigilia og dobbelt vesper. — 5) gen
giver testes synodales, se Hal Koch II 89.

1314. 17. september. Stenløse.

202

Kong Erik 6. Menved pålægger indbyggerne i Harrien i Estland at erlægge prastetiende efter den store skæppe i stedet for, som de har vedtaget, efter den lille skæppe.

1. Udtog af Hvitfeld:

0

Ar 1314 udstedte han et brev til indbyggerne i Harrien i Livland og beXX falede, at de skulde yde præsterne deres rente med den almindelige
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118

store skæppe og ikke, som de selv har vedtaget, den lille, såfremt de ikke vil
straffes som falsknere. Givet i Stenløse tirsdag før Matthæus’ dag.
2. Referat hos Bartholin:

ong Eriks befaling til vasallerne i Harrien, at de ikke skulde yde
. præsterne de dem tilkommende renter med det lille mål (denne
slette sædvane havde vundet hævd), men med landet Estlands fælles mål.
Givet i Stenløse tirsdag før apostlen Matthæus’ fest.

K
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1314. 30. oktober. Søborg.

Kong Erik 6. Menved tager 13 af hertug Erik af Sveriges riddere under sin be

skyttelse.
i. Udtog af Hvitfeld:

å Søborg år 1314 onsdag før Allehelgensdag har han taget disse hertug
Eriks riddere i sit forsvar, hvis de skikker sig vel imod hver mand:
Mathias Ketilmundson, Gunne Gris, Arvid Gustavson, Lars Ulfsson, Hen
rik Maltzan, Bernhard Maltzan, Johan von Buch, Konrad von Buch, Eg
gert von Küren, Johan von Küren, Birger Petersson, Knut Likvidsson,
Mathias Thyrnersson, Karl Elineson, og Nils Vamundsson, riddere.

P

2. Registratur hos Stephanius:

A

jLJkt kongen tager nogle af hertug Eriks riddere under sin beskyttelse.

204

[1314. 30. oktober].

Kong Erik 6. Menved tager hertug Valdemar af Sveriges mænd under sin beskyt

telse.
Udtog af Hvitfeld.

remdeles tog han hertug Valdemars adel og tjenere under sin beskyttel
se1). Vi tager den ædle mand herr hertug Valdemars mænd i vor fred og
beskyttelse, for særligt at forsvare dem, idet vi vil hjælpe dem mod hvemsomhelst, som uretmæssigt vil krænke dem.

F

1) hertug Valdemar havde lovet kong Erik at stille 20 forlovere, 10 svenske og 10
tyske, som garanter for overholdelse af Norgestraktaten den 19. juli 1314, se nr. 185. Om
han har opfyldt denne forpligtelse, er ikke ganske sikkert. Det fremgår af rigsbrevbogen,
at hertug Erik, som havde lovet det samme, se nr. 179, stillede et antal forlovere, se nr.
184, og at kong Erik accepterede dem, se nr. 203. Derimod findes der ikke i Stephanius’
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registratur over rigsbrevbogen tilsvarende breve for hertug Valdemars vedkommende.
Hvitfeld er således vor eneste kilde. Men hvorfra skulde han have kendskab til et brev
af Erik Menved til hertug Valdemar om denne sag, når det ikke fandtes i rigsbrevbogen,
hvorfra han har sin viden om de andre breve i forbindelse med Koldingmødet den 19.
juli 1314? I sit udtog III 193—94, fol. 376, nævner han: ‘Valdemars voldgiftsmænd, de
samme som broderens, ti riddere fra Sverige og ti fra Tyskland’, se nr. 185. Denne notits
går tilbage til hertug Valdemars udfærdigelse af Norgestraktaten, og kan ikke hidrøre fra
en erklæring af hertug Valdemars forlovere i lighed med den af hertug Eriks forlovere
afgivne erklæring, se nr. 184, da den ikke har noget modstykke i rigsbrevbogen. Da der
således ikke kan påvises noget forlæg for Hvitfelds udtog af Valdemars brev, og da det
ikke kan antages at have udgjort en bestanddel af kong Eriks brev til hertug Erik den
30. oktober, se nr. 203, er der størst sandsynlighed for, at det er en konstruktion af
Hvitfeld. Han vidste, at hertug Erik og hertug Valdemar skulde stille 20 forlovere og
kendte de to herom udstedte breve, nr. 184 og nr. 203. Derfra har han sluttet, at lignende
breve må have eksisteret for hertug Valdemars vedkommende. Teksten har han kunnet
konstruere på grundlag af sit kendskab til kong Eriks brev af 30. oktober, nr. 48, jf. Rosén
218.

1314. 1. november. Flensborg.
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Hertug Erik 2. af Jylland stadfæster Flensborgs stadsret af 1284 14. august, dog

med undtagelse af de tre allerede tidligere undtagne paragraffer.

Original i Flensborg.

rik, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, der ser dette brev, hilsen
I evindelig med Gud.
Vi ønsker, at såvel nulevende som tilkommende skal vide, at vi med vore
bedste mænds råd har indrømmet nærværende brevvisere, vore borgere i
Flensborg, alle nåder og friheder, der er forundt samme af vore forgængere,
idet vi ved nærværende stadfæster de privilegier og rettigheder, der er ind
førte i deres bog; dog undtager vi følgende tre artikler, som før er blevet
undtagne1), nemlig for det første, at ingen mand skal bøde for den sag,
som hedder lejermålssag, selvom han gribes i gerningen, hvad der heller
ikke gælder ifølge stadsretterne i alle andre stæder i Danmarks land. For
det andet: hvis en med gode vidner genkender sin hest eller hvilkensomhelst anden ved tyveri mistet ting i en borgers eje, skal tingen uden nogen
formindskelse fuldt og helt gives ham igen, når han har godtgjort sin ret til
den med sine naboers ed. For det tredje: hvis en bonde fra landet bliver
anklaget hos borgerne for tyveri, skal han have lov til frit at drage bort,
hvis han er vederhæftig, og senere skal den mod ham af borgerne rejste sag
føres mod bonden på dennes herredsting. Vi forbyder under trusel om vor
nådes fortabelse strengt, at nogen af vore fogeder, bønder eller riddere eller

E
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nogen anden drister sig til at bryde denne lov hos borgerne eller krænke
den på noget punkt. Hvis nogen i ubesindig forvovenhed forsøger det, vil
han ikke undfly vor hævn. Til bekræftelse af denne lov har vi givet samme
vort åbne brev, og til yderligere stadfæstelse bekræftet det med vort segl.
Givet i Flensborg i vor nærværelse i det Herrens år 1314 på Allehelgens
dag i nærværelse af de herrer Thomas Alsing, vor drost, Povl Pedersen,
Thomas Hak, riddere, og Niels Degn, vor kansler, og mange andre tro
mænd.
1) jf. DRB III 3 nr. 121 (forlæg) og de der givne noter.
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1314. 10. november.

Biskop Peder 2. af Odense overdrager Fraugde kirke til Odense St. Knuds kloster.
Afskrift i Odensebogen.

roder Peder, af Guds nåde biskop i Odense, til sine elskede sønner i
Kristus, herr Jens, prior i Odense, og hele det menige kapitel samme
steds, hilsen og oprigtig kærlighed med Gud.
Vort hyrdeembedes pligt opfordrer og tilskynder os til agtpågivent at
våge over vore undergivnes velfærd, og især opflammer den inderlige kær
lighedsfølelse, som vi nærer overfor Eder, os til at omfatte Eder som vore
elskede sønner med en særlig stor nåde og gunst. Da vi ønsker at lette Eders
savn, for at I med større frihed og ro kan hellige Eder gudstjenesten, som I
er forpligtede til, overdrager vi Eders kloster St. Laurentius’ kirke i Fraugde,
der er ledig efter frit at være opladt af den forhenværende sognepræst ved
samme kirke herr Ingvar, og efter at vi har givet vort samtykke med hensyn
til patronatsretten, som vi i særlig grad vides at have til samme kirke, som en
lovlig gave til Eder, efter at de andre patroner sammesteds ubrydeligt har
overdraget deres stemmer til os, med alle rettigheder, frugter og tillig
gender, med fuld ret såvel i timelige som i åndelige ting, og vi henlægger
den til samme klosters ejendom at besidde med rette evindelig. Og vi ind
sætter dig, herr prior, på det fornævnte kapitels vegne ved nærværende i
samme kirke. Men hvis nogen på ondsindet måde drister sig til at bryde
vor bestemmelse eller gå imod den med gudsbespottelig forvovenhed, skal
han vide, at han vil pådrage sig Guds og St. Knuds vrede, hvis han ikke
kommer til fornuft. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1314 dagen før St. Martin biskop og bekenders
dag.

B

121

22. november 1314

1314. 21. november. Langwedel.
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Johan v. Brobergen og ni andre riddere lover at holde den mellem deres herre, ærke

biskop Jens Grand af Bremen og hertug Otto af Braunschweig og Lüneburg den 20.
november i Verden sluttede overenskomst.
Efter tryk hos Sudendorf.

1314. 22. november. Lund.

208

Guido, dekan i Lund og kongens kansler, skænker jordegods til Maria Magdalenes

alter i Lundekirkens krypt til afholdelse af sin årtid.
Afskrift i Lundebogen.

uido, dekan i Lund, kansler hos den herre Erik, af Guds nåde Dan
marks berømmelige konge, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Sålænge legemet er sundt og stærkt, formår sjælen, fordybet i sig selv, at
gøre brug af den fulde fornuft, fordi den ikke tvinges til at tænke på det,
der smerter, og derfor åbner der sig da adgang til at skønne om det nyttige,
hvortil der er brug for et roligt sinds fornuftige overvejelser. Derfor skænker
jeg, fornævnte Guido, i betragtning af Guds store mildhed, som blandt sin
kærligheds øvrige velgerninger har skænket de arme syndere dette, at de
ikke alene kan løse deres synder ved timelige gaver, der er givet dem af ham
selv ved at skænke dem til hans ære og til almisser, men også opnår den
fortjeneste, ved hvilken man lettere kommer i himlen, og i ønsket om ikke
at blive berøvet en sådan velgerning—da jeg er karsk på sjæl og legeme —, fra
nu afen almisse til ære for Gud den almægtige, hans glorrigemoder,jomfru
Maria, den glorrige martyr St. Laurentius og den hellige Maria Magdalene
og til mine synders forladelse af det gods, som Gud har givet mig, med til
ladelse og samtykke af den ærværdige fader, herr Esger, af Guds nåde ærke
biskop i Lund, Sveriges primas, og Lundekirkens kapitel. Men da menne
skenes hukommelse er skrøbelig, har man truffet den forholdsregel, at
hvad mennesker gør, skal bekræftes ved skriftligt vidnesbyrd, for at det skal
vare evigt. Derfor har jeg ladet min almisse komme til udtryk i dette brev.
Som følge deraf gør jeg ved dette brev vitterligt for alle, at alt mit gods
i Gårds torp med landbogårde i Kvibille sogn i Halland, som jeg har fået
med gyldig købsadkomst af Bent Mogensen, en gård i Hôg i Harjager her
red, som jeg også har købt af en mand, kaldet Galige, borger i Lund, og
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en gård i Tottarp i Bara herred, som jeg købte af en vis Jens Uffesen, til
skøder, overdrager og tilskriver jeg fra nu af ved dette brev den hellige
Maria Magdalenes alter i St. Laurentius’ kirke i Lund i krypten med enge,
agre og græsgange hørende til samme gods, med hvert enkelt tilliggende og
al virning, idet jeg kun lægger den byrde på dette gods, at den præst, som
er pligtig at gøre tjeneste eller i fremtiden vil være pligtig at gøre tjeneste
ved den hellige Maria Magdalenes nævnte alter, hver uge skal læse fire
messer, nemlig een om den hellige Maria Magdalene, tre for magister
Reginaldus deVallibus, salig ihukommelse, fordum ærkedegn i Auxerre,
for min og for alle troende afdødes sjæle foruden de tre messer, til hvilke
samme præst er forpligtet. Til gengæld for hans arbejde skal Lundedekanen,
hvem det til enhver tid måtte være, under hvis fri bestemmelse og bestyrelse
jeg ønsker, at alt det fornævnte gods skal stå, årligt betale af indtægterne
fra det fornævnte gods 12 mark penge; fremdeles en mark penge til samme
alters udsmykning. Tre mark til fordeling blandt Lundekannikerne, som
overværer vigilierne og messen ved min årtid sammesteds; en mark til
vikarerne, som ligeledes overværer min årtid sammesteds; een mark til
Allehelgens kloster i Lund og St. Peders nonnekloster sammesteds, en mark
til Dalby kloster og dominikanernes kloster i Lund, der skal fordeles lige
ligt mellem klostrene på dagen for min årtid; seks øre penge, der skal for
deles på den dag mellem fattige skolarer og andre fattige, og to øre penge
til dem, der ringer den dag i tårnet. Og hvis der bliver noget tilovers af de
fornævnte afgifter, skal dekanen frit oppebære det for sit arbejde til sit
eget brug, og der skal ikke gives nogen andet regnskab for godset. Dog
føjer jeg til alt dette den betingelse, at alt dette gods skal forblive un
der min bestemmelse og bestyrelse i mine levedage. Til vidnesbyrd her
om er den ærværdige fader, den fornævnte herr ærkebiskops og det for
nævnte kapitels og mit eget segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det
Herrens år 1314 på den hellige jomfru Cecilies dag.
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1314. 22. november. Lund.

Guido, dekan i Lund og kongens kansler, skænker en gård i Dagstorp, Harjager
herred til tolv skolarer ved Lundekirken, mod at de på hans dødsdag hvert år læser et

psalter.
Afskrift i Lundebogen.

123

22. november 1314

Nr. 210

uido, dekan i Lund, kansler hos den herre Erik, af Guds nåde Danmarks
berømmelige konge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Da menneskenes dage er korte, og dødens time uvis for alle, og der intet
er, som mennesket kan tage med sig herfra, undtagen hvad det har udført i
kødet, hvad enten det har været godt eller dårligt, skænker jeg, da jeg er
karsk på sjæl og legeme, i ønsket om at forekomme dødens time ved fromme
gerninger og almisser, fra nu af med tilladelse og samtykke af den ærvær
dige fader herr Esger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, og
hele Lundekapitlet en almisse af det gods, som Gud har skænket mig,
hvilken almisse jeg også har ladet komme til udtryk i dette brev.
Derfor gør jeg vitterligt for alle ved dette brev, at jeg ved nærværende
til brug for de tolv præbendeskolarer1) ved St. Laurentius’ kirke i Lund,
skøder, overdrager og tilskriver en gård i Dagstorp, som jeg har erhvervet
ved købs og skødnings adkomst af en vis Jakob Pedersen, med alle gårdens
tilliggender og al virning, for at de samme skolarers indtægt i fællesskab
kan forøges ved denne gårds afgifter, dog således at hver som helst af de
tolv skolarer, som nu er, eller hvem det til enhver tid måtte være, efter min død
hvert år på dagen for min årtid skal læse et psalter.
Jeg ønsker også, at denne gård skal stå under deres opsigt og styrelse,
hvem bestyrelsen af disses skolarers øvrige gods er overdraget, idet dog be
styrelsen af denne gård skal være mig forbeholdt i mine levedage. Til vid
nesbyrd herom er den ærværdige fader, den fornævnte herr ærkebiskops
og kapitlets og mit segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens
år 1314 på den hellige jomfru Cecilies dag.

G

1) hentyder formentlig til Jakob Erlandsens dotation.

1314. 22. november. Lund.
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Guido, dekan i Lund og kongens kansler, skænker en gård på Storgaden i Lund til

St. Stefans alter i Lundekirken som residens for samme alters vikar.

Afskrift i Lundebogen.

uido, dekan i Lund, kansler hos den herre Erik, af Guds nåde Dan
marks berømmelige konge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
De gamle indførte i overensstemmelse med fornuften på grund af menne
skenes korte hukommelse den sædvane, at hvad mennesker gør, for at det

G
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skal vare evigt, bekræftes ved skriftligt vidnesbyrd. Derfor gør jeg vitterligt
ved dette brev for alle, at jeg ved nærværende fra nu af skøder, overdrager
og tilskriver St. Stefans alter i St. Laurentius’ kirke i Lund en gård på
Storgade i St. Peders sogn i Lund, som jeg har fået ved ret købs- og skød
ningsadkomst af arvingerne efter præsten herr Anders, salig ihukommelse,
fordum prior i Borringe, med samtykke og vilje af den ærværdige fader
herr Esger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund og Sveriges primas, og hans
kapitel til residens for vikaren ved dette alter eller på anden måde til fordel
for vikaren efter hans bestemmelse, idet jeg pålægger samme gård den
byrde, at den, der er dette alters vikar, eller til enhver tid måtte være det,
er pligtig at læse en messe for alle troende afdødes sjæle hver uge udover de
seks messer, han er forpligtet til, og han skal straks begynde at læse disse
messer; til hans bestyrelse overdrager og overgiver jeg også fra nu af frit
denne gård. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende den ærværdige fader,
den fornævnte herre ærkebiskop, og kapitlet og mit eget segl hængt under
dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1314 på den hellige jomfru Cecilies
dag.

211

[1314? 22. november ?]').

Jordegods i Getinge, Torna herred, i Håkantorp, Harjagers herred, og i Orja,

Ronnebergs herred, overdrages til St. Stefans alter i Lunds domkirke.
Lundekapitlets registratur.

^^)verdragelse af gods i Getinge, Håkantorp og Orja til St. Stefans alter.
1) det i registraturen omhandlede brev kendes ikke, det er registreret sammen med
nr. 210.
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1314. [Før 23. november]1).

Kong Erik 6. Menved mægler et forlig mellem grev (Johan 3.) af Holsten og grev
Adolf af Kiel.

Registratur hos Stephanius.

orlig mellem kongen på junkeren af Holstens vegne og grev Adolf af
Kiel. 1314.

F

1) det i registraturen nævnte forlig lovede grev Adolf at holde den 23. november 1314,
se nr. 213.

2. december 1314
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1314. 23. november. Preetz.
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Grev Adolf af Kiel lover at overholde det forlig, kong Erik af Danmark har mæglet mellem ham og grev Johan 3. af Holsten.

1. Udtog hos Hvitfeld:
O

Ar 1314, St. Clemens dag, har grev Adolf af Holsten forpligtet sig til at

21 holde det forlig, som hans herre, kong Erik sluttede imellem ham og
hans farbroder1) Johan, greve af Holsten, og med hans broder hertug2) Kri
stoffer, og med disse riddere: Bertold v. Wensien, Johan v. Walstorp, Bertold v. Winaue, Johan v. Wulfsdorf, Henrik v. Wesenberg, Wolf v. Below,
Johan v. Schlamersdorf, Otto v. Valerstorp og Henrik Spliet har vi lovet,
at det skal overholdes urokkeligt. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet i Preetz i det Herrens år 1314.
2. Registratur hos Stephanius:

m foreningen mellem den herre grev Adolf og junker Johan, greve af
Holsten. 1314.

O

1) læs: frænde. — 2) læs: junker.

1314. 2. december. Lund.

214

Niels Tuesen fra Klågerup, Anders Pedersen fra Bollerup og Niels Jakobsen fra
Harrie giver afkald på deres rettigheder i to bol jord i Gislov mark, som Jens Ja

kobsen testamentarisk skænkede Esrom kloster.

Afskrift i Esrombogen.

iels Tuesen fra Klågerup, Anders Pedersen fra Bollerup og Niels
Jakobsen fra Harrie, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi frit indrømmer og oplader til de fromme
mænd, de herrer abbeden og det menige konvent i Esrom, to bol jord i
Gislov mark at besidde frit med rette evindelig tilligemed deres tofter
sammesteds, som Jens Jakobsen i sit testamente testamenterede de samme
herrer, idet vi giver afkald på al vor ret, som måtte tilkomme os i
nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende de herrer Morten,
kaldet Due, gælker i Skåne, Peder Jensen fra Katslosa og Birger Torkilsen
sammen med vore egne segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det
Herrens år 1314, mandag efter apostlen St. Andreas dag.

N

5. december 1314

Nr. 215

215
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1314. 5. december. Helsingborg.

Kong Erik 6, Menved tildømmer ved et låsebrev bygningsfonden ved St. Laurentius"

kirke i Lund jordegods i Harjagers herred.
Original i det svenske rigsarkiv.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi tildømmer bygningsfonden ved St. Laurentius’ kirke
i Lund jordegods i Håkantorp mark i Harjagers herred, nemlig hele
Farlöseager, med undtagelse af fire rygge i samme ager, tilhørende Håkan
torp, Hå ager, i hvilken der er syv rygge, hele Lyngshögh ager, Räfshögh
eng og Skaftys eng, der ligger til kirkens gods i Björns torp, at besidde med
rette evindelig, således som det efter lovens bud er blevet tildømt bygnings
fonden af tolv troværdige mænd, der blev særligt udnævnte hertil af os på
vort retterting. Vi forbyder strengt under trusel om vor nådes fortabelse,
at nogen, af hvilken stilling og stand han end måtte være, fremtidig drister
sig til i nogen retning at lægge hindringer i vejen for denne kirke eller
nogen, som optræder på dennes vegne med hensyn til nævnte gods og
jorder, såfremt han vil undgå vor kongelige vrede og hævn. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Her
rens år 1314 dagen før St. Nicolai bekenderens dag, med vor drost herr
Niels Olufsen som vidne.

E
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1314. 6. december. Bremen.

Kannikerne, provst Dietrich i Bücken, Franz Doneldey i Bremen, Ludolf Grove i

Hamborg, Magister Nicolaus i Bremen, ridderne Detlev Wolf, Johan v. Brobergen,
Berthold Schulte, Augustin v. Osten, og rådmændene Alexander v. Nienburg i Bremen
og Henrik v. Hitsuede i Stade afsiger en voldgiftskendelse til bilæggelse af stridig
hederne mellem ærkebiskop Jens Grand af Bremen og domkapitlet i Bremen, mini-

sterialerne, ridderne, væbnerne og stænderne i Bremen og Stade.
Original i Bremen (efter tryk i Brem. UB.).
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1314. 8. december.

Kong Erik 6. Menved bekræfter Bosjö klosters privilegier.

Registratur i Skånebrevfortegnelsen.

127

g. december 1314

Nr. 219

ong Erik 8.s til klosterjomfruerne i fornævnte Bosjd kloster udgivne
- stadfæstelse på hans forgængeres tidligere til nævnte kloster ogjomfruer
givne privilegier, givet søndagen efter St. Nicolai dag.

K

1314. 8. december.

218

Kong Erik 6. Menved spærrer vejen fra Källbyvad.

i. Registratur i Skånebrevfortegnelsen:

ong Eriks forbud imod, at nogen skulde have nogen vej fra Källby vad,
h. som løber fra Lund og til Malmø, givet søndagen efter St. Nicolai dag.

K

2. Registratur i det svenske rigsarkiv (Eiosa 14 nr.g):

ong Eriks forbudsbrev til Skånes indbyggere mod at nogen skulde
-driste sig til at køre på den vej, som løber til Källbyvad. Givet 1314.

K

3. Registratur i det svenske rigsarkiv (E 102 a 22 nr. 606):

ong Eriks forbudsbrev skrevet 1314 angående den vej, som løber
- gennem Källby vang( !) og til Malmø; ingen som færdedes eller
rejste på den vej, skulde undslippe den uden store bøders udlæg.

K

1314. 9. december. Templin.

219

Fyrst Vizlav 3. af Rygen slutter forlig og forbund med markgreve Valdemar af

Brandenburg, som han lover at støtte mod alle hans fjender, dog undtagen kong Erik

af Danmark.
1. Udtog af Hvitfeld:
O

r 1314 i Templin mandagen efter St. Nicolai dag sluttede fyrst Vizlav
. af Rygen forlig med markgreve Valdemar af Brandenburg, at han
skulde blive hos ham til evig tid imod hvemsomhelst, undtagen hans herre
kong Erik af Danmark, fordi han har opgivet sit krav på landet Loitz.
Derfor skal han give ham 3000 lødige mark sølv, hvoraf halvdelen skal
betales i Greifswald til kyndelmisse, den anden part Mortensdag næst
efter, eller 5 vendiske mark for hver lødige mark, som de fordum var. Hvis
markgreve Johan rejser krav på landet Loitz, skal markgreve Valdemar
afvise det. Men vinder han det ad rettens vej, da skal markgreve Valdemar
give et afslag paa 1000 mark eller give ham dem tilbage, at regne fra den dag

A

Nr. 220

g. december 1314
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han mistede det. Hans onkel markgreven skal intet have med dem i Stralsund at gøre fra nu kommende Mikkelsdag og i 3 år derefter. Derefter skal
han aldrig have noget at gøre med dem eller vore slotte og mænd, så længe
vi ikke er hans fjende. Dette brev er beseglet af hertug Vizlav, grev Bern
hard af Anhalt, grev Nicolaus af Schwerin, herr Henrik af Meklenborg,
herr Vizlav, herr Johan afWerle, grev Johan v. Giitzkow, herr Sigfried v.
Plon, ridder.
2. Registratur hos Stephanius:

orlig mellem Vizlav af Rygen og markgreve Valdemar, på tysk.
1314.

F
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1314. 9. december. Templin.

Markgreve Valdemar af Brandenburg slutter forlig med fyrst Vizlav 3- af Rygen
mod alle dennes fjender, kong Erik af Danmark og markgreve Johan af Branden

burg dog undtagne.

Afskrift i Stettin (Cod. Rugianus).

i Valdemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz,
bekender og bevidner med dette nærværende brev, at vi har forliget
og udsonet os med vor onkel, herr Vizlav af Rygen, for evindeligt at blive
hos ham mod alle, undtagen mod kong Erik af Danmark, vor onkel, og
undtagen mod vor svoger, markgreve Johan af Brandenburg; og vi har
ladet ham fri for al tiltale, som vi havde til landet Loitz, både som ejendom
og som len, således som vi havde det deri. Herfor skal vor onkel give os
2000 mark lødigt sølv, den ene halvdel førstkommende kyndelmisse og den
anden førstkommende Mortensdag. Disse penge skal man udbetale os i
Greifswald med sølv eller med pant eller med hvide1) penninge, fem en
halv mark for en, og de skal sikre os dem mod alle, som vil gøre og undlade
at gøre noget for vor onkels skyld. Hvis vor svoger, markgreve Johan, gør
krav på landet, borgen eller staden Loitz, skal vi forsvare vor onkel med
rette. Men hvis det med rette bliver fravundet os af vor svoger, skal vi til
bagegive ham 1000 mark sølv inden et halvt år efter den dag, da det med
rette blev fravundet os, og vi skal fremdeles indestå vor onkel for al hans
ret. For borgerne i Stralsund skal vi forsvare deres ret fra førstkommende
Mikkelsdag tre år frem i tiden, og derefter skal vi aldrig lægge staden under
os eller på anden måde dens slotte eller dens mænd, så længe den ikke er

V
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g. december 1314

Nr. 221

en fjende. Det her foran skrevne har vi lovet vor onkel i troskab med de
riddere, som herefter skrevet står: herr Henrik og herr Henning v. Stegelitz, herr Grifeke, herr Henrik2) v. Benz, herr Dietrich v. Kerckow, herr Jo
han v. Eickstedt, herr Ebel v. Bertekow, herr Redege, marsk, og herr Ar
nold Sack. Dette brev skal ikke være til skade for det andet brev, som vi tid
ligere har givet vor onkel, men det skal man holde. Herpå har vi givet dette
brev og beseglet det med vort segl. Det er sket i Templin i det Herrens
år 1314 mandag efter St. Nicolai dag.
1) d.v.s. de gængse mønter, der i modsætning til kobberpengene indeholdt en del
sølv. — 2) læs: Heidenreich.

1314. 9. december. Templin.

221

Fyrst Vizlav 3. af Rygen slutter forlig med markgreve Valdemar af Brandenburg

om staden Stralsund.
1. Udtog af Hvitfeld:

ertug Vizlav sluttede i et andet brev forlig med markgreve Valdemar
om al den strid på staden Stralsunds vegne således. Han skal lade
borgerne beholde alle deres rettigheder og friheder, om hvilke de kunde
bevise, at de var givet dem af hans fader og forfædre. Hvis der er sket nogen
skade mellem ham og borgerne, efter at det første forlig blev sluttet, eller
hvis der er truffet aftale om noget, som ikke er fuldbyrdet, skal vi fuldbyrde
det for borgerne, og de for os, inden kyndelmisse. Hvis der efter den tid
skulde opstå trætte mellem os og borgerne, har vor frænde udpeget Henrik1)
af Blankenburg, og vi har udpeget herr Ernst Budde; de skal afgøre sagen
i mindelighed eller ad rettens vej. Bliver disse voldgiftsdommere uenige,
skal de give en beskrivelse af sagen under deres signeter og sende den til
hertug2) Bernhard af Anhalt, som er opmand på begges vegne. Han skal
afgøre sagen ved en retskendelse inden 4 uger, efter at brevene og klagen er
tilstillet ham. Vi skal begge lade os nøje med den afsagte kendelse. Vi skal
lade de fordrevne borgere komme i besiddelse af deres gods igen. Vi skal
være borgerne og de os huld og tro. Dette lovede hertug (!) Vizlav mark
greven og sammen med ham grev Johan v. Giitzkow, herr Johan v.
Gustrow, herr Nicolaus og Henrik1) v. Podebusk, herr Sigfried v. Plon, herr
Ernst Budde, herr Herman v. Wokenstådt, herr Reimar3) v. Pentz, herr
Johan Dotenberg, herr Suckow. Forhandlet i Templin år 1314 mandagen
efter Nicolai dag.

H

2. Række. VIL

9

[p. december? 1314]

Nr. 222
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2. Registratur hos Stephanius:

orlig mellem Vizlav af Rygen og markgreve Valdemar om staden
Stralsund. 1314.

F

1) læs: Henning. — 2) læs: greve. — 3) kaldes også Reinfried, jf.nr.225.

[1314. 9. december?]1).

222

Markgreve Valdemar af Brandenburg forhandler på staden Stralsunds vegne med
fyrst Vizlav 3. af Rygen.

Registratur hos Stephanius.

n forhandling mellem markgreve Valdemar af Brandenburg på (staI den) Stralsunds vegne og fyrsten af Rygen.

E

1) andre breve vedrørende forhandlinger mellem markgreve Valdemar og fyrst Viz
lav.

[1314. 9. december—1315. 19. april]1).

223

Kong Erik 6. Menvedforlener fyrst Vizlav 3. af Rygen med Schaprode for et tids

rum af et år.

1. Udtog af Hvitfeld:

K

ong Erik forlenede Vizlav med slot og land Schaprode for eet års tid,
-som Anders Andersen i Veksø1) havde.

2. Registratur hos Stephanius:

A

XXt kongen hjemler Vizlav slottet og landet Schaprode.
1) Anders Andersen fra Veksø pantsatte Schaprode til Niels Olufsen den 10. septem
ber 1314, se nr. 200.

[1314. 9. december—1315. 19. april]1).

224

Fyrst Vizlav 3. af Rygen overdrager kong Erik 6. Menved landskaberne Marlow,

Sülz og Gnoien.
i. Udtog af Hvitfeld:

H

an oplod på samme måde til kongen Marlow, Sülz og Gnoien, som
han havde i pant for 7000 mark vendiske penge, som er blevet ham
betalt.

131

io. december 1314

Nr. 226

2. Registratur hos Stephanius:

A

ilt Vizlav oplader kongen landet Marlow og staden Sülz.
1) brevet er udstedt efter 9. december 1314, da markgrev Valdemar af Brandenburg
overdrog Loitz til fyrst Vizlav, se nr. 220, som derefter oplod de tre nævnte landska
ber til den danske konge (se nr. 225), men før 19. april 1315, da kong Erik overdrog
Loitz som fanelen til fyrst Vizlav.

[1314. 9. december—1315. 19. april]1).

225

Fyrst Vizlav 3. af Rygen overdrager landet Loitz til kong Erik af Danmark.
Udtog af Hvitfeld.
Og som før berettet er, at kong Erik havde forlenet hertug Vizlav med landet Loitz
og brevet lød2):

t hertug(!) Vizlav, fyrste af Rygen, oplod ham på samme tid slottet
.Loitz med alt herskab, som har ligget dertil fra arilds tid, med alle hans
vasallers vilje og samtykke. Og han har overgivet det i kong Eriks hænder,
ligesom han og hans forfædre frit har nydt forskrevne gods af kongerne af
Danmark, med fuld fanelens ret, ligesom han også tilstår at have alt sit
andet gods af Danmarks rige, idet han ikke anerkender nogen anden
verdslig herre end ham. Dette brev blev beseglet med ham af hertug Erik af
Sachsen, herr Henrik af Meklenborg og fyrsterne af Werle2), Otto af Hoya,
Rudolf v. Diepholz, Nicolaus, greve af Schwerin, Johan, herre af Holsten,
Sigfried v. Plön, Henrik Dechow, Ernst Budde, Nicolaus v. Dewitz, Rein
fried Penz, Suckow og Gotan Mörder, Johan Mörder, Konrad Moltke og
Henrik Wolf.

A

1) jf. nr. 224 angående brevets datering. — 2) hertil går Hvitfelds bemærkning;
Hvitfeld har dog ikke tidligere omtalt, at kong Erik har forlenet Vizlav med Loitz, som
netop med toges i Eriks forleningsbrev til Vizlav 1304, 14. oktober, se DRB II 5 nr. 341.
— 2) Johan 2. og Nicolaus 2.

1314. 10. december. Helsingborg.

226

Kong Erik 6. Menved iildømmer St. Peders nonnekloster i Lund jordegods, som

Anders Pedersen af Alnarp med urette havde taget i besiddelse.
Original på universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi tildømmer nærværende brevvisersker, de
værdige jomfruer, nonnerne i St. Peders kloster i Lund, deres jorder, der

E

9*

Nr. 227

11, december 1314
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kaldes *Rowomosæ, som Anders Pedersen af Alnarp voldeligt og uretfærdigt
havde taget i besiddelse, frit for nævnte Anders og hans arvingers og alle
andres krav at besidde med rette evindelig, idet vi bestemmer, at de nævnte
jorder for fremtiden skal være til fælles brug, som kaldes fælled, således som
de vides at have været fra arilds tid. Ydermere tildømmer vi fornævnte
fruer den dem tilhørende del i en vis eng, Djuramåsa, hvor den end er be
liggende i samme, som de aldrig selv eller gennem deres priorer har solgt,
fri for krav fra hvemsomhelst at besidde med rette evindelig, således som de
fornævnte jorder *Rowomosæ og Djuramåsa, lovligt og retmæssigt er blevet
dem tilsvoret ved nævn, udnævnt på vort retterting. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1314,
tirsdagen efter St. Nicolai biskops dag, med herr Jens Pedersen som vidne.

227

1314. 11. december. Abo sysselting.

Ridder Peder Wether og otte andre bevidner, at herr Niels Kurv på Åbo sysselting
skødede en gård i ^Brinne i Skivholme sogn til Broder Degn, kannik i Århus,
Afskrift i Århusbogen,

eder Wether, ridder, Svend Fynbo, Tue Loptrup, Niels Bonde, Svend
Bøgeskov, Svend Fris, Jens Helde, Peder Slæt den unge og Niels Degn,
kaldet Rampe, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har været nærværende på Åbo sysselting, set og hørt,
at den velbyrdige mand, herr Niels Kurv skødede sin gård i *Brinne i
Skivholme sogn1), nemlig jorder og huse med alle deres tilliggender, agre,
enge, skove, vande og andet, intet undtaget, til den gode mand, herr Broder
Degn, kannik i Århus, at besidde med rette evindelig. Den herre Niels
Kurv erkendte også, at han havde pantsat den i sit åbne brev med alt det
fornævnte til den herre Broder for 200 mark nye penge, som han erkendte
at have modtaget af samme uden afkortning tidligere, og at han ikke havde
tilbagekøbt den på den mellem dem aftalte termin, nemlig på Åbo syssel
ting næst efter Allehelgensdag år 1314, på grund af hvilket samme gård
med sine fornævnte tilliggender i overensstemmelse med de vilkår, der var
fastsat mellem dem i fornævnte åbne brev, efter loven var tilfaldet den
herre Broder at besidde evindelig og frit at råde over efter hans tarv. Til
vidnesbyrd herom er vore segl på sammes anmodning hængt under dette
brev. Givet på Åbo sysselting, fornævnte år, onsdag efter St. Nicolai dag.

P

1) jf. DRB II 6 nr. 331.

ig. december 1314
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1314. 12. december.

Nr. 230
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Ærkebiskop Esger af Lunds forlovere erklærer i fællesskab, skønt nogle af dem

hidtil har vægret sig derved, at ærkebispen vil overholde det forlig, han har sluttet med

kongen 1314 ig. april, se nr. 143.
1. Udtog hos Stephanius:

m nogle, som ikke vil være forlovere for bispen for altnævnte forligs
overholdelse. 1314.

O
F

2. Referat hos Bartholin:

orloverne udstedte også et andet brev, hvori de forpligtede sig indbyr
des, da nogle af dem ikke vilde være forlovere for ærkebispen for nævnte
forligs overholdelse. Givet dagen før St. Lucie dag.

1314. 17. december.

229

Kong Birger af Sverige stadfæster grev Henrik af Gleichens overdragelse af sin

gård Tuna, Kattnds s., Sodermanland, til Vreta kloster, se nr. 133.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

irger, af Guds nåde de Sveers og Goters konge, til alle, der får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det klart skal stå fast, at vi vil anse og holde den bestemmelse,
som den berømmelige mand, herr Henrik, greve af Gleichen, havde truffet
om gården Tuna i Kattnås i Sodermanland i overensstemmelse med, hvad
hans herom udstedte åbne brev fuldt bevidner, for gyldig og fuldstændig
urokkelig. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Gi
vet i det Herrens år 1314 tirsdagen nærmest efter Lucias dag.

B

1314. 19. december. [Ribe.]

230

Ribe byting bevidner, at Jens Gunnersen og Sakse har bortfæstet en grund i byen
til Frederik Dolmer.

Original i rigsarkivet.

ådmænd og øvrige borgere i Ribe til alle, der ser dette brev, hilsen med
alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at i vor nærværelse Jens Gunnersen og Sakse har
erklæret, at de til nærværende brevviser Frederik Dolmer og hans efter
følgende arvinger havde bortfæstet fuldstændigt og for evig tid en grund

R

Nr. 231

25. december 1314
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ved Hartlev Kruses hus mod nord med alle jorder sammesteds, beliggende
såvel ved stenkælderen som udenfor væggen til nævnte hus, og at de havde
overgivet det bortfæstede for 4 mark gængse penge at betale årligt på de
sædvanlige og rette terminer, og det med al ret og brug og frihed, således
som de hidtil plejede at have nævnte jorder af den ærværdige fader, den
herre bispen af Ribe og kapitlet, som det fyldigere indeholdes i deres af os
sete og læste åbne brev desangående. Til vidnesbyrd herom er vor stads
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1314 torsdagen før St.
Thomas’ dag.

1314. 23. december. Langwedel.

231

Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, udnævner i et notarialinstrument Nicolaus,

biskop af Verden, og Henrik, skatmester sammesteds, til voldgiftsdommere mellem sig

og bisperne af Schwerin, Lübeck og Ratzeburg og kapitlerne sammesteds og kapitlet

i Hamborg i anledning af striden om den af ærkebispen forlangte visitation og afgift
af nævnte kirker i tre år.

Afskrift i nr. 241 (efter tryk i Hamb. UB.).

232

1314. 25. december—1315. 1. januar.

Biskop Jens, kapitlet, rådet og borgerne i Ribe bevidner, at Jens Voltersen, borger
i byen, har skødet forskelligt jordegods til det kapel, han har stiftet i Ribe domkirke,

og betænkt stadens fattige med gaver.
Original i rigsarkivet.

ens, af Guds nåde biskop i Ribe, og hele kapitlet sammesteds og rådmændene og de øvrige borgere i samme stad til alle, der ser dette
brev, hilsen med alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at den gode mand, herr Jens Voltersen, borger i
den alt nævnte stad, i vor nærværelse personligt har erkendt, at han til sit
kapel havde skænket nedenskrevne indtægter, nemlig i Mjolden mark otte
ørtug jord, som han købte af fru Gyde Tues, og som årlig yder fire ørtug rug og ligesåmeget i vårkorn og to gæs og seks høns. Fremdeles købte
han af herr provst Knud Slæt1) otte mark gulds jord i Skærbæk mark,
der yder otte ørtug rug og lige så meget i vårkorn. Fremdeles købte han af
den altnævnte provst to mark gulds jord i samme mark og efter herr Peder
Slæt, den samme provsts broder, købte han fire mark guld sammesteds,
og disse alt nævnte seks mark guld yder årligt 10 ørtug rug og to ørtug byg,
et læs hø, en vædder, seks gæs og ti høns. Fremdeles 5V2 mark gulds jord i

J
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Gesing mark, som han købte af Svend Lille af Normsted, hvilke yder årligt
to øre rug og to mark penge. Fremdeles en otting i Gasse mark, som han
købte af Knud og Tyge, Agges sønner, hvilken yder årligt 5 ørtug rug.
Fremdeles købte han jorder på Mandø, der yder fem ørtug sterlinger og
fem gæs og ti høns. Fremdeles 1V2 otting beliggende i Borg mark, der
årligt yder fem øre byg. Fremdeles en otting, som han købte af Toke
Rok, til en værdi af 5 ørtug byg årligt. Fremdeles en otting, som han
købte af Kristine Bondes, nemlig halvdelen beliggende i *Bunigs bol
og halvdelen beliggende i Asser Marthsens jorder og den altnævnte ot
ting yder årligt 1/2 mark korn. Fremdeles en eng i V. Vedsted, som yder
tre læs hø. Af de fornævnte afgifter skal der årligt gives fire mark penge
til Vor Frue kirkes bygningsfond. Og til hver af nævnte kirkes vær
ger, hvem det til enhver tid måtte være, skal der gives en mark penge
til et par sko, for at værgerne kan tage desto omhyggeligere i agt, at
nævnte kapel ikke i tidens løb med hensyn til bygninger og prydelser skal
forringes, men bevares uskadt evindeligt, således som det var vanligt i
nævnte herr Jens’ dage. Der skal også gives kannikerne sammesteds seks
mark penge af samme afgifter og tillige deres vikarer to mark penge til
at holde en årtid hvert år for nævnte Jens og hans elskede hustru Helene.
Fremdeles to mark til lys i samme kapel. Fornævnte Jens bestemte også,
at den herre kantor ved samme kirke årligt skal have 1 mark penge til et
par sko, for at han på opfordring af præsten, der gør tjeneste der, så meget
hurtigere skal forsyne oftnævnte kapel med det nødvendige. Ydermere
overdrager samme herre Jens af de fornævnte afgifter ti mark til uddeling
årligt blandt de fattige efter hans død. Fremdeles skødede han sin bad
stue på mølledæmningen i nærheden af stenporten, for at de nævnte fattige
otte gange årligt kan få bad; og hvis den skulde blive hærget af ild eller
anden våde, skal der alligevel af samme grunds afgifter, som det foran er
nævnt, sørges for bad andetsteds i staden. Og forøvrigt er det bestemt med
samtykke af den nævnte herre bispen og kannikerne, at den oftnævnte herr
Jens Voltersen i sine levedage efter sin egen vilje skal træffe bestemmelse
med hensyn til præsten og afgifterne ved hans kapel. Men efter samme
Jens’ død skal hans arvinger have ret og fri myndighed til at præsentere,
hvem de vil, til som præst at gøre tjeneste ved samme kapel. Til vidnes
byrd herom er vore segl sammen med den nævnte herr Jens’ segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1314, i ugen efter vor frelsers fødsel.
1) i Århus.

Nr. 233
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1314

i36

1314. Søborg.

Kong Erik 6. Menved giver Tvis kloster toldfrihed ved alle færgesteder og told
steder i riget.
Afskrift i det kongelige bibliotek (Anna Krabbes kopibog).

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har forundt og givet herr abbeden og kon
ventet i Tvis den særlige nåde1), at ingen af dette konvent skal betale ved
noget færgested eller toldsted i vort rige, hvorfor vi under vor gunst og
nåde strengt forbyder, at nogen af vore ombudsmænd eller deres fogeder
eller befalingsmænd eller nogen anden drister sig til at besvære eller hin
dre forskrevne herr abbed eller nogen af forskrevne konvent imod dette
vort brevs ordlyd, såfremt de vil undgå vor hævn og vrede. Til vidnes
byrd er vort segl hængt under dette brev. Givet på Søborg 1314 efter
Guds byrd.

E

1) et almindeligt privilegium til Tvis er bevaret fra 1308, jf. DRB II 6 nr. 131.
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1314.

Fru Elisabet testamenterer en gård i Tystofte til Næstved St. Peders kloster.

Næstved st. Petri klosters registratur.

lisabet testamenterede os sin gård i Tystofte nemlig 5V2 ørtug skyldI jord, til højaltret en kalk og andre prydelser. Fremdeles til St. Kata
rinas alter en kalk. 1314.

E
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1314.

Skjelm Poulsen pantsætter sit gods i Risby.
Roskildegårds registratur.

kjelm Poulsen har pantsat til en borger i Roskilde sit gods i Risby 1314
(på latin).

S
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1314.

Et brev om en grund og markskel mellem Bolshog og 0. Glimminge.
Tommerup klosters registratur.

[1314—

137

Nr. 238

remdeles et brev angående den jord og det markskel, som ligger mellem
Bolshög og Östra Glimminge. Under datoen 13141).

F

i) denne tilføjelse om datoen mangler i en anden registratur om samme sag.

1314—13361).

237

Johan von der Grube, borger i Wismar, nægter at lade penge, som hans hustru har

tilgode i Skåne, indgå i den aftalte medgift.
Original i Lübeck.

lle nulevende og tilkommende skal vide, at vi Henrik von Bocholt,
u borger og rådmand i staden Lübeck, og Johan von Kröpelin, borger
og rådmand i Wismar, sammen med herr Johan von Hattorp, borger og
rådmand i Lübeck, da vi samtidig var i Wismar, blev tilkaldt og bedt om
at overvære nogle forhandlinger og underhandlinger, under hvilke Johan
von der Grube krævede af herr Herman von Hattorp, hans hustru Lud
gardes morbroder, at de penge, der var lovet ham som samme Ludgardes
medgift, blev udbetalt. Men da fornævnte Herman tilbød samme Johan
von der Grube den halve medgift og indtrængende bad om, at han for så
vidt angik den anden halvdel vilde tage hensyn til det tilgodehavende i
Skåne, der ligeligt tilkom fornævnte Ludgarde og hendes søster Grete, og
inddrive det, forsikrede samme herr Johan von der Grube bestemt og of
fentligt, at han ikke vilde tage noget hensyn til fornævnte tilgodehavende,
men at den fulde og lovede medgift skulde betales ham til den fastsatte tid.
Hvorfor fornævnte Herman, der ønskede at tilfredsstille hans krav, betalte
den fornævnte medgift i rede penge til den tid, der var aftalt mellem dem.
Dette bevidner vi offentligt ved dette brev efter at have vedføj et vore segl.

A

1) brevet må være udstedt i tiden 1314—1336, da Henrik von Bocholt første gang
nævnes som rådmand i 1314, mens Johan von Hattorp døde 1336.

[1314—1318]1).
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Høvedsmanden på Warnemünde slot, Eskil Grib, beder rådet i Rostock optage

Henrik Hamborg som borger i byen.
Original i Rostock.

skil Grib, høvedsmand på Warnemünde slot, til de vise herrer og de
ærede herrer rådmænd i Rostock sin tjeneste i alt med hilsen.

E
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1314

138

Jeg beder Eder venskabeligt om, at I af kærlighed til mig vil løse nær
værende brevviser, Henrik Hamborg, og lade ham gøre til Eders borger.
Levvel i Kristus, idet I byder over mig i alt.
1) brevet må være udstedt i årene 1314—18, da Eskil Grib var høvedsmand på borgen
i Warnemünde.
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1314.

(Kong Erik 6. Menved) udsteder kvittering til Ludvig Albertsen.
Registratur hos Stephanius:

Idvittering givet Ludvig Albertsen for regnskaber. 13141).
1) forud for dette brev var i Cancellariæ liber afskrevet Erik 6.s brev af 1318 4. ok
tober (DRB II 8 nr. 52) hvori han pantsætter Skåne til Ludvig Albertsen.

240

1315. 3. januar. Schwerin.

Nicolaus, biskop af Verden, og Henrik, skatkammermester sammesteds, afsiger i
et af notaren Johannes af Lüneburg udfærdiget notarialinstrument i kraft af ærke
biskop Jens Grands bemyndigelse den 23. december 1314 dom i sagen mellem ærke

bispen og bisperne af Schwerin, Lübeck, Ratzeburg, kapitlerne sammesteds og kapitlet

i Hamborg, hvorved de nævnte bisper og kapitler løses af det tidligere af ærkebispen

forkyndte ban og interdikt.

Afskrift i Hamborgkapitlets Liber copialis (efter tryk i Hamb. UB.).
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1315. 3. januar. Schwerin.

Johannes af Lüneburg, klerk i Verden stift og offentlig notar, udsteder et notarial

instrument, hvori er optaget ærkebiskop Jens Grand af Bremens brev af 23. december,

se nr. 231, og de deri udnævnte voldgiftsdommeres, biskop Nicolaus af Verden og skat
kammermesteren sammesteds, Henriks, voldgiftskendelse af3. januar 1315, se nr. 240.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).
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1315. 11. januar. Lund.

Ærkebiskop Esger af Lund bekræfter, at Jens Dagsen har foretaget et mageskifte

med Vällinge kirke ved kirkens præst, Lundekanniken herr Peder af *Hygslef.
Afskrift i Lundebogen.

sger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, der
I ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

E

139

n. januar 1315

Nr. 242

Da ondsindede menneskers giftige falskhed ofte på en ugudelig og bedra
gerisk måde stræber efter at tilegne sig fremmed gods og at bibringe de
enfoldige tvivl om det, som er sket i svundne tider, er det nødvendigt, især
når det drejer sig om vigtige ting, til sagens evindelige ihukommelse at
træffe forholdsregler, for at der ikke skal gives falske mennesker lejlighed
til at anrette skade mod sandhed og retfærdighed.
Derfor ønsker vi, at det skal stå fast såvel for nulevende som for tilkom
mende, at i det Herrens år 1315 lørdag efter Helligtrekongersdag i Lund
den gode mand Jens Dagsen i vor nærværelse til den gode mand, nær
værende brevviser herr Peder af *Hygslef, vor kannik i Lund, sognepræst i
Vållinge i vort stift afhændede, overgav og skødede alt sit gods, løst og
fast, beliggende i O. Vemmenhog, V. Vemmenhog og i Herrestorp i Skåne,
til den fornævnte sognepræsts bord at besidde med rette evindelig med
jorder, bygninger, virning, vande, enge, agre, græsgang og mølle og det
øvrige tilliggende, der uanset sted og adkomst har ligget til det nævnte
gods fra arilds tid, tillige med engene i *Hirta, således som han ejede,
besad og havde dem personligt på alle de ovennævnte steder, og dette gods
overgav han denne præsts bord i den fornævnte Vållinge kirkes navn helt
og fuldt med sine sønners og andre arvingers udtrykkeligt forlangte og op
nåede samtykke desangående, idet han ydermere frit og tydeligt lovede
med pant i alt, hvad han ejede og måtte erhverve1) på fornævnte kirkes
vegne, at fri, hjemle, garantere og forsvare det nævnte gods, der hører til
den fornævnte sognepræsts bord, både han som nu er, og hvem det måtte
være i fremtiden, mod hvem der end rejser klage eller på nogensomhelst
måde angriber det foretagne mageskifte og den foretagne afhændelse, det
være sig arvinger, sønner, døtre og svigersønner, eller hvem det end måtte
være af besvogrede, beslægtede eller fremmede, som svigefuldt drister sig til
i fremtiden at angribe dette hans mageskifte og denne afhændelse, med
hvilke påstande og under hvilket dække og påskud det end sker, i hans
levedage eller senere, uanset tidspunktet.
Og den gode mand herr Peder af *Hygslef, vor nævnte kannik i Lund,
sognepræst i fornævnte Vållinge, har ligeledes i vor nærværelse overgivet
og skødet med vor tilladelse på forlangende og med samtykke af vort elskede
Lundekapitel som mageskifte alt den nævnte kirkes gods i Hammarby i
Blekinge, der fra arilds tid hører til nævnte sognepræsts bord, til herr Jens
Dagsen til erstatning for det nævnte gods, der var tilskrevet og skødet ham
til hans bord i fornævnte kirkes navn. Endvidere overgav og oplod den

Nr. 243

Omkr. 13, januar 1313
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nævnte herr Peder, præst ved nævnte kirke, frit med vor tilladelse til
nævnte Jens Dagsen og hans arvinger sin nævnte kirkes nævnte gods i
Hammarby med alle dens rettigheder og tilliggender, som tilkom hans
nævnte kirke i Vållinge eller ham selv med hensyn til det nævnte gods,
således som dette gods frit vides at tilhøre samme kirke, med den tilføjelse,
at hvis en otting foruden dem, som ovenfor er nævnt, i det nævnte gods i
Hammarby, som nogle beboere i samme landsby i lang tid uretfærdigt
havde taget i besiddelse, skønt den dog, som det forsikres, tilhører nævnte
kirke, kan tilbagesøges af de fornævnte herr Peder og Jens Dagsen, så skal
Jens yde rimelig erstatning i andet af sit gods for besiddelsen af nævnte
otting til fornævnte kirke og præst til samme præsts bord efter skøn af gode
mænd, som han lader udnævne hertil. Forøvrigt lovede samme herr Peder
at holde nævnte Jens Dagsen skadesløs, som ret og billighed kræver det, for
udgifter og andet, som han på retfærdig og gyldig måde måtte have på
draget sig i retssagen for at tilbagesøge den nævnte otting fra dem, som
uretfærdigt holder den besat. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet fornævnte år og dag.
1) der foreligger her et eksempel på det såkaldte generalhypotek.
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1315. [Omkr. 13. januar]. Nyborg.

Kong Erik 6. Menved tager fyrst Henrik 2, af Meklenborg til voldgiftsdommer i

sin strid med hertug Otto af Lüneburg,

i. Udtog af Hvitfeld:

r 1315 i Nyborg omkring ugedagen efter Helligtrekonger valgte kong
i Erik herr Henrik af Meklenborg til voldgiftsdommer for at afsige en
kendelse mellem kongen og herr Otto af Lüneburg og Braunschweig; han
lovede tillige at begunstige herr Otto, som den ene ven bør begunstige den
anden.

A

2. Registratur hos Stephanius:

t kongen tager fyrsten af Meklenborg til voldgiftsdommer i alle ting,
l som er ham og Otto af Lüneburg imellem. 1315.

A
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1315. 15. januar. Nyborg.

Kong Erik 6, Menved udsteder kvittering til rådet i Lübeck for modtagelsen af

stadens værneskat, der forfaldt juledag 1314.

18. j anu ar 1315

141

Nr. 246

Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi af de gode mænd, rådmændene i Lübeck, fuldt og
helt har fået og oppebåret 375 mark lybske penge, som de skulde betale os
nu sidst forbigangne juledag, for hvilke penge vi ved nærværende brevs
ordlyd erklærer disse rådmænd for kvit og fuldstændig fri at være. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Nyborg i det
Herrens år 1315 dagen før St. Marcellus paves dag i vor nærværelse.

E

1315. 15. januar. Tårnborg.

245

Kong Erik 6. Menved udsteder kvittering til rådet i Lübeck for modtagelsen af

stadens værneskat, der skal erlægges St. Hansdag 1313.

Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi af de gode mænd, rådmændene i Lübeck, helt og
fuldt har fået og oppebåret 375 mark lybske penge, som de skulde betale
til nu kommende St. Hansdag, for hvilke penge vi ved dette brevs ordlyd
erklærer disse rådmænd for kvit og fuldstændig fri at være. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på Tårnborg i det Her
rens år 1315 dagen før St. Marcellus paves dag i vor nærværelse.

E

1315. 18. januar. Fakse herredsting.
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Fru Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfare den yngre, lader jordegods skøde til Ros
kilde Agnete kloster som sjælegave.
Original i rigsarkivet.

ecilie, enke efter herr Jens Sjællandsfare den yngre, til alle, der får dette
brev at se og hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for Eder alle ved nærværende, at jeg til frelse for min og
min elskede ægtefælles sjæl har givet og ladet skøde ved min søn Olufs
hånd i broder Bent af dominikanerordenens hænder alt mit gods, løst og
fast, i Olstrup til St. Agnete kloster i Roskilde, nemlig to gårde med alle
deres tilliggender, at besidde med rette evindelig, i nærværelse af de velbyr
dige mænd, herr Klemens Herlugsen, Hemming Olufsen og Godeke Friis og

C

Nr. 247

[Før 1 g. j anu ar

/515]
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mange andre, idet mine sønner gav deres billigelse og samtykke. Til
bevis herfor har jeg ladet dette brev besegle med de herrer Klemens Herlugsens og Peder Grubbes segl, da mine sønner ikke har segl, tillige med
mit eget segl. Givet på Fakse herredsting i det Herrens år 1315 lørdag efter
ugedagen efter Helligtrekongersdag.
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[Før 1315. 19. januar].

Skoleforstanderen Lars testamenterer sin gård i Ribe til Ribe kapitel.
1. Ribe kapitels registratur 1553:

koleforstanderen Lars’ testamente om det gamle skolehus i Puggårdsgade.

S

2. Necrologium Ripense:

e. 19. januar.

det Herrens år 1315 døde skoleforstander Lars i Ribe; han gav sin gård
overfor skolen, af hvis indtægt kannikerne, som deltog i hans årtid,
vigilier og messe, årligt skulde have 8 skilling sterling, vikarerne 2 skilling
og de fattige skolarer 2 skilling.

I
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1315. 21. januar.

Priorinden Cecilie og konventet i Roskilde Agnete kloster overlader fru Cecilie,
enke efter Jens Sjællandsfare den yngre, så længe hun lever, indtægter af de to gårde,

hun har skødet til klostret, se nr. 246.
Original i rigsarkivet.

øster Cecilie, priorinde i St. Agnete kloster i Roskilde, og hele søster
konventet sammesteds til alle, der får dette brev at se eller hører det
læse, hilsen evindelig med Gud.
Efterdi den velbyrdige frue Cecilie, enke efter herr Jens Sjællandsfare den
yngre, gav og skødede til vort kloster alt sit gods i Olstrup, løst og fast,
nemlig to gårde med alle deres tilliggender, tilstår vi, der ønsker at yde
gengæld for velgerningerne, nævnte frue i hendes levedage brugen af det
fornævnte gods, således at hun oppebærer og nyder frugterne af samme
efter eget ønske, med tilføjelse af det vilkår, at den østre gård skal være til
hendes eget brug og efter hendes død frit vende tilbage til klostret, men
den vestre gård skal overgå til hendes døtres brug, som er i klostret, men

3- marts 1315
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Nr. 250

efter deres død skal den alligevel gå tilbage til konventet. Til sikkerhed og
bekræftelse af denne tilladelse har jeg ladet nærværende brev bekræfte med
prioren i Roskildes, der da var vikar for provincialprioren over vor orden,
og vort og vort konvents segl. Givet i det Herrens år 1315 St. Agnete jomfru
og martyrs dag.

1315. 21. februar.

249

Burchard, biskop af Lübeck) Markvard) biskop af Ratzeburg) provster) dekaner og
kapitler i Lübeck) Schwerin) Ratzeburg og hele gejstligheden i Bremen stad) stift og
kirkeprovins beslutter) efter at deres befuldmægtigede har været samlet til rådslagning
i Hamborg) at danne et forbund til forsvar for deres rettigheder imod ærkebiskop Jens
Grands overgreb) idet forbundet skal bestå også efter Jens Grands død eller sagens

ophør.
Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1315. 3. marts. Svenstrup.

250

Morten Truelsen af Viby og hans søn Peder afstår nogle skovparter) som de uret
mæssigt har taget i besiddelse) til Roskilde Clara kloster.

Original på universitetsbiblioteket.

orten Truelsen og hans søn Peder af Viby til alle, der får dette brev
. at se, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi i overværelse af de gode mænd, herrerne Peder kaldet
Urt, ærkedegn i Roskilde, og Jens, kaldet Tybjerg, kannik sammesteds, og
Jens Grubbe, værge i verdslige sager for søstrene af St. Clara kloster i Ros
kilde, og andre troværdige mænd, der særligt var tilkaldte, overlader til St.
Clara kloster og søstrene sammesteds uden nogen indsigelse at besidde frit
evindelig de skovparter i *Køpæskov og *Holæskov og også *Akætøfskov og
andre skovparter, hver og een, som min fader og jeg lige til dette øjeblik
uretmæssigt har haft i besiddelse, og vi godkender ved dette brev de delin
ger, grænser og andre skel, der er gjorte af nævningene på Ramsø’ herreds
ting, og som skal vare evindelig. Til vidnesbyrd herom er de fornævnte
herrers segl tillige med vore egne segl hængt under dette brev. Givet i
Svenstrup i det Herrens år 1315 den 3. marts.

M
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5. marts 1315
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1315. 5. marts. Næstved.

Kong Erik 6. Menved overdrager patronatsretten over Snesere kirke til Roskilde-

kirkens provsti.

Original på universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt ved dette brev for alle, at vi i betragtning af den gode
vilje, der ofte kærligt er vist og ydet os af den velbyrdige fader i Kristus,
den herre Oluf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, og hans kapitel,
og i ønsket om at vise dem en tilsvarende nåde og særlig gunst, frit oplader
patronatsretten, som tilkommer os i Snesere kirke fra nu af på vore egne og
vore efterfølgeres vegne, idet vi overfor den ærværdige fader i Kristus,
herr Oluf, biskop af Roskilde, frit præsenterer herr Skjelm, nu provst af
Roskilde, for ham og hans efterfølgere til kirken i Snesere, der nu er ledig
ved herr Skjelms udnævnelse til provst ved Roskildekirken, og som bør
annekteres til brug og nytte for Roskildekirkens provsti evindelig. For at
der ikke i fremtiden skal opstå nogen tvivl vedrørende denne vor opladelse
og præsentationsnåde, har vi ladet dette brev bekræfte med vort segl. Gi
vet i Næstved i det Herrens år 1315 onsdagen før den hellige pave
Gregors dag i vor nærværelse.
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1315. 6. marts. København.

Biskop Oluf af Roskilde overdrager dekanen og kapitlet i København det gods i

Ølsted, som han tidligere havde skænket dem.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi til nærværende brevvisere, de ærværdige mænd og gode
herrer Jakob, vor dekan i København, og hele kapitlet sammesteds, ved
dette brev overdrager med fuld ret og fuldt herredømme det gods i eet
og alt, løst og fast, beliggende i Ølsted, der tidligere er blevet givet af os,
med rettigheder, frugter og alt dets tilliggende til nævnte kapitels bord og
til fri bestemmelse efter deres tarv at besidde evindelig, idet vi pålægger
landboerne, der bor på det nævnte gods, at de for fremtiden af samme kun
skal stå til regnskab for disse som de sande besiddere eller for deres befuld-
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mægtigede og ikke for nogen anden. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort
segl hænge under dette brev. Givet på vort slot København i det Herrens år
1315 torsdag før passionssøndagen.
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1315. [Før 15. marts].

Bove Klementsen i Våsby giver sit gods i Ornakårr, Våsby sogn, Luggude herred,
og i Svedberga, Kattarp sogn, Luggude herred, til dekanatet ved domkirken i Lund

for at holde hans årtid.

i. Lundekapitlets registratur 1475:
Om dekanatets gods i Våsby.
2. Den ældre Lunde gavebog:

det Herrens år 1315 døde Bove Klementsen fra Våsby sogn, som gav
alt sit gods, løst og fast, som han havde i Ornakårr i Våsby sogn med al
dets virning, som det udførligt fremgår af hans brev med de gode og ansete
mænds segl, og også alt sit gods i Svedberga i Kattarp sogn med al dets
virning og andre tilliggender til Lundekirkens dekanat at besidde evindelig
på følgende vilkår, at den nuværende dekan i Lund eller den som til
enhver tid måtte være det, af nævnte gods’ frugter hvert år skal erlægge en
halv mark til kannikerne på årtidsdagen og en halv mark til vikaren og de
fattige skolarer, som deltager i vigilierne og messen. Men resten af nævnte
frugter skal tilfalde den herre dekanen for hans arbejde.
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Ulrich Swawe, kommendator for St. Johannes kloster i Nemerow, vidimerer sam
men med 17 stormænd Niels Ranes brev af 1307 25. juli.
Original i Schwerin.

roder Ulrich, kaldet Swawe, kommendator i St. Johannes af Jerusalems
hospital i Nemerow, Henrik v. Alverstorf, Niels Olufsen, drost hos
den berømmelige herre, de Danskes konge, Peder Mule af Bæg, Jens Kande,
Ingvar Hjort, Jens Gunnesen, Holger Nielsen, Johan v. Godenthorp, Volrad
Scheel, Jens Ågesen, Johan v. Trent, Torkil Ebbesen, Sigvard af Oreby,
Jens Pedersen af Uglerup, Eberhard Moltke, Knud Nielsen og Johan
Falkenhagen, riddere, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
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Vi gør vitterligt for alle ved dette brev, at vi omhyggeligt har set herr
Niels Ranes brev under hans ægte og ubeskadigede segl, og at det blev
læst op på latin for os og andre troværdige, og at vi senere har hørt det
oversat på dansk med følgende ordlyd ord til andet : Niels Rane til alle,
der får dette brev at se (o.s.v. = DRB II 6 nr. 78). Til vidnesbyrd om, at
vi har set og hørt det, er vore segl hængt under dette brev. Givet på Vor
dingborg i det Herrens år 1315 påskelørdag.
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1315. 23. marts. Buxtehude.

Johannes af Lüneburg, klerk i Verden stift og notar, udsteder et notarialinstrument,

i hvilket Hermann Maltzan, udvalgt og konfirmeret biskop i Schwerin stift, anmoder

Eberhard af Wildeshausen og Ludolf Grove, kanniker i Bremen og ærkebiskop Jens
Grands personlige kapellaner og rådgivere, og Martin von Huda, ærkebispens foged,
om at formå ærkebispen til at vie og ordinere sig, hvad han hidtil har nægtet, og som
han kun vil gøre efter de nævnte udsagn, hvis Hermann Maltzan betaler 1000 mark

sølv.
Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).
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[Efter 1315. 23. marts].

Ærkebiskop Jens Grand af Bremen ophæver på anmodning affyrst Henrik 2. af
Meklenborg banlysningen af biskop Herman af Schwerin.

Registratur i Schwerin.
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1315. 28. marts. Roskilde.

Biskop Oluf af Roskilde henlægger Vor Frue kapel i Roskilde kirke til en præbende
ved samme kirke.

Original på universitetsbiblioteket.

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, hilser alle, der får dette
brev at se, evindelig med den Herre Jesus Kristus.
Da vort nuværende livsløb er skrøbeligt og usikkert, erindres vi ofte ved
frelsebringende belæring om ikke at lægge vind på det forgængelige, men
altid, mens vi lever på jorden, at arbejde på det, hvis frugt vi kan sanke i
himlen. Til ære for den hellige og udelelige treenighed, Guds højhellige
moder jomfru Maria og St. Lucius har vi derfor til frelse for vor, vore bi-
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skoppelige forgængeres og vore forældres sjæle, ikke uden store udgifter, la
det opføre et kapel i Roskildekirken1), og vi har doteret det med gods, som
vi har erhvervet ved gyldig købsadkomst, dels med midler, vi har erhvervet
gennem vor gejstlige virksomhed2) før vor forfremmelse til Roskilde bispe
stol, og dels for penge, vi senere fik af vore indtægter, som vi da havde ret
til at anvende til hvilketsomhelst brug. Og dette er beliggenheden og stør
relsen af dette gods, nemlig i Tågerup et bol i skyldjord, i Nybølle fem øre
i skyldjord, i Ishøj et bol i skyldjord, i hvilket der dog mangler lidt, i *Sighærstorp to øre i skyldjord, i Vinderup 10 øre i skyldjord, i Lyngerup i Horns
herred 26 ørtug i skyldjord og en vindmølle sammesteds. Og dette kapel
med dets ovenfor- og nedennævnte tilliggender har vi med samtykke og råd
af vort Roskildekapitel for at øge dyrkelsen af Guds navn og for til evig tid
at bevare Roskildekirkens pryd ladet henlægge3) for al fremtid til en
præbende i samme kirke, der er så ussel og ringe, hvad angår indtægter og
afgifter, at dens indehaver på ingen måde kan leve deraf eller residere ved
nævnte præbende for at gøre tjeneste for beneficiet, da han ikke har bord
fællesskab med de andre præbender og til grundstamme for præbenden
kun har to tofter, nemlig en i Røgerup og en anden i Svogerslev, der
— som de i øjeblikket er — årligt ikke afkaster tyve mark penge. Vi be
stemmer, at begge, såvel præbende som kapel, skal udgøre eet udeleligt
beneficium, der i fremtiden skal overdrages til een person, dog således at
kapellets ovenfor nævnte gods skal tjene som bord for den kannik, der er
indsat og i fremtiden indsættes, idet præbendens gods kun er beregnet til
grundstamme, sådan som det har været indtil denne tid. Vi vil og befaler, at
enhver, der for tiden bliver indsat på kanonisk vis i nævnte præbende, ikke
skal modtage noget af bordet eller af det gods, der før hørte til kapellet,
hvis han ikke holder personlig residens, således som det i de andre gamle
præbender, der har fællesbord, hidtil urokkeligt er blevet overholdt, og
hvis det sker, at han er fraværende med tilladelse af sin biskop af en eller
anden grund, skal han frit modtage sin præbendes grundstamme, men men
salgodset skal fordeles mellem de residerende kanniker, der har bordfælles
skab, dog således at den nævnte præbendes kannik, når han residerer,
frit får anvist sin portion, så meget som hører til en af de fraværendes del4)
og andre uddelinger, efter at der omhyggeligt er draget omsorg for, at
kapellet ingenlunde berøves den skyldige tjeneste, om hvilken der tales
nedenfor. Fremdeles er det vor vilje og befaling, at den kannik, der bliver
indsat er inden for de hellige grader5), og, hvis han ikke er det, modtager
IO*
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præstevielse så snart som muligt, således at han inden eet år efter præbendens modtagelse eller fra tidpunktet for kendskab derom forfremmes til
præst. Men hvis han ikke gør det, skal han ved denne handling være
berøvet nævnte præbende, således at han på ingen måde skal kunne vende
tilbage til den; og hvis han i mellemtiden har modtaget noget fra sammes
mensalgods, skal han erstatte det altsammen uden nogen afkortning til sin
fremtidige efterfølger. Fremdeles er det vor vilje og befaling, at den kannik,
der bliver indsat, selv eller ved en kapellan, som han ifølge vort ønske
altid skal have hos sig, og til hvis underhold vi har anvist det gods i Rør
bæk, som magister Peder Urt, ærkedegn i Roskilde, har skødet til kapellet,
tillige med de jorder, som vi har købt sammesteds af Niels Romildsen, skal
være pligtig altid at gøre tjeneste i nævnte kapel på følgende måde: ved
hver dag selv eller gennem en anden at læse en messe med sang straks
efter sakristanmessen, på søndage og festdage den til disse dage hørende
messe6), mandage, tirsdage og torsdage, hvis de ikke er festdage, messen
for de afdøde, nemlig for alle vore forgængeres og vore forældres sjæle og
for vor egen sjæl, når vi er død. Enhver, der af fromhed ønsker at læse en
messe i nævnte kapel, skal kapellanen også være rede til velvilligt at be
tjene med det dertil nødvendige. Ydermere skal han holde skolarer i så
stort antal, som det nu hertil anviste gods kan forsørge, nemlig det gods,
som vi har købt af Tyge Impe i Torslunde, og det gods, som vi nyligt har
købt i Kvarmløse; og de skal gøre tjeneste i samme kapel, sådan som denne
kannik anser det for nyttigt; den gård, som vi har købt af Peder Gås i
Roskilde lige ved St. Hans kirke mod nord, har vi også skænket og
skødet til kapellet og præbenden, idet vi annekterer det evindeligt, dog
således at kapitlet, hvis den, der til enhver tid måtte være kannik, ikke
residerer, skal bestyre denne gård sammen med det øvrige gods, der ligger
til dette bord; og til samme kapels bygningsfond lægger vi evindeligt under
samme kanniks bestyrelse det gods, som vi ved mageskifte har fået i Greve
for møllen ved Kappelgården7). Ydermere vil vi, at vor bispetiende af
ovennævnte ejendomme, hver og en, med samtykke og råd af vort kapitel
evindeligt skal ligge til kannikens bord. Til erindring og fyldigere bevis
herfor er vort segl sammen med vort kapitels segl hængt under dette brev.
Forhandlet og givet i det Herrens år 1315 den 28. marts i vort kapitel. Det
gods, som vi har købt af arvingerne efter herr Tord, salig ihukommelse,
fordum ærkedegn i Roskilde, i Rødovre henlægger vi under samme kan
niks bestyrelse til vor årtid.
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1) jf. DRB II 6 nr. 251. — 2) peculium quasi castrense er et klart afgrænset begreb i
romerretten, som dækker, hvad en person (alieni iurif erhverver ved offentligretlige ind
tægter. — 3) jf. Arhnung s. 241 ff. — 4) jf. 1320 29. febr., hvor han køber sig andel i
samtlige fraværendes portioner. — 5) d. v.s. har en af de fire højere ordinationsgrader. —
6) proprium de tempore, det vigtigste afsnit af messebogen (missalet), idet det indeholdt
messeformularerne til jul, påske og pinse samt til årets søndage. — 7J bispegård i Kilde
brønde sogn.
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Peder 2., biskop af Viborg, lover at være kong Erik tro.

1. Udtog af Hvitfeld:

iskop Peder af Viborg udstedte sit brev til kongen, at eftersom han år
1315 St. Ambrosiusdag i nærværelse af biskop Oluf af Roskilde og
biskop Peder af Odense venligt og vel var blevet forligt i alle sager, som
kong Erik indtil denne dag havde rejst imod ham, så gav han sig endvidere
under kongens nåde og søgte frivilligt hans venskab, ikke af nogen tvang,
læggende sin hånd på sit bryst, at han herefter skulde være kongen huld og
tro, vide hans gavn og bedste i alle måder, ikke hjælpe eller befordre hans
uvenner. Han lovede nu atter ved sin ed, at al skade og fordærv, som han
kan mærke truer kongen, skal han, så vidt han bør og det sømmer sig for
hans stillings skyld, åbenbare for hans majestæt. Ydermere blev de forligte
med ham om alt kirkens gods, som er afhændet af kongen og andre på
hans befaling, og han erklærer alle, som har modtaget noget deraf, for fri
og undskyldte at være for Gud; om noget af hans bispesædegods dog endnu
findes, som ikke er bortgivet, skal det igen tilstilles bispen. Vi erklærer
også fornævnte konge for kvit og fri for klage at være for al gæld og for
skrivning, som har været imellem os til denne dag. Alle verdslige og gejst
lige, som har sat sig op imod os og vor kirke, erklærer vi i lige grad for kvit
og fri at være for Gud og mennesker og uden tiltale, og vi vil ikke i frem
tiden drage dem til ansvar derfor. Vi skal ikke føre sag mod domkirkens
forstander, provsten og herr Svend; de skal dog gøre rede og regnskab for
kirkens indtægt i den tid, de har rådet derfor. Enhver gejstlig og verdslig
skal nyde sin ret under os, som de har i Heliumherred, hvorom trætte er
imellem os og kongen, om de enten hører til kronen eller til bispesædet,
alle eller en del af dem, derom skal kongen udnævne 12 gode mænd af
Jylland, som skal vidne og sværge derom. Vi lover og sværger, at vi i frem
tiden ikke skal gøre og handle imod fornævnte konge sammen med
nogen, som er ham imod. Hvis kongen efter denne dag kan beskylde os for
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noget sådant, skal det bero på to af kongen udnævnte bispers og hans
kanslers kendelse, hvad vor straf skal være, og ingen appel eller indsigelse
skal bruges, idet vi hermed giver afkald på al undskyldning, som påberå
ber sig vold og magt, frygt, fare, svig, alle gejstlige og verdslige privilegier,
gejstlig og verdslig ret og alle andre indsigelser, som kan gælde imod det,
som foran skrevet står. Under hans og bispernes segl.
2. Registratur af Stephanius:

^^)m forbundet mellem kong Erik og biskop Peder af Viborg. 1315.
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Kong Erik 6. Menved forbyder alt gæsteri med heste og hunde og andet i Odense
Knudskloster.
Afskrift i Odensebogen.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til Fyns indbyggere,
I hilsen med Gud.
Efter1) den af os nyligt udgivne forordning2) angående gæsteri, der
ikke må ske hos gejstlige, præster og bønder, er kommet mange klager
til os, fordi visse mennesker, idet de mere end vanligt tilsmudser deres eget
rygte, ikke har Gud for øje og foragter vort påbud, tager på gæsteri hos de
fornævnte personer og anbringer deres heste og hunde i Odense kloster, på
samme klosters ladegårde og gods til ikke ringe skade og tynge for munkene;
som følge af dette gæsteri ikke blot fuldstændig opbruges deres beholdnin
ger, men, hvad værre er, gudstjenesten forringes, hvilket avler en utålelig
forargelse. Derfor foreskriver vi strengt under trusel om vor nådes for
tabelse hver og een, af hvad stilling, værdighed, rang eller stand han end
måtte være, at ingen tager på gæsteri i nævnte kloster, på dets ladegårde
eller gods undtagen på egen udgift og bekostning, eller sender syge heste
eller hunde derhen på pleje eller af nogen anden grund eller for nogen
jagts skyld drister sig til at tage herberge i samme kloster, på dets lade
gårde og gods, selvom det også er på egen bekostning og regning. Det er
vor vilje, at de, som nu har heste i fornævnte kloster, straks efter læsning
af dette brev skal tilbagekalde og tilbageføre dem, hvis de ikke vil miste
hestene. Vi pålægger ydermere prioren i Odense og munkene sammesteds
under straf af deres friheders og vor nådes fortabelse, at de ingenlunde mod
tager nogen eller nogle på gæsteri eller drister sig til at holde deres heste
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eller hunde, indtil vi har truffet anden bestemmelse herom med råd af
vort riges bedste mænd. Givet på Vordingborg i det Herrens år 1315
fredag efter søndagen Quasi modo geniti i vor nærværelse.
1) egti. bisætning. — 2) jf. nr. 197.

1315. 13. april. Vordingborg.

260

Kong Erik 6. Men ved pålægger biskop Jens af Ribe, alle gejstlige og alle andre, af
hvad stand de end er, som ejer jord i staden, at erlægge til stadens forsvar, hvad de

efter den almindelige vurdering er pligtige til.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til borgerne i Ribe
hilsen og nåde.
Det er på alle måder vor vilje og vort påbud, at den ærværdige fader herr
Jens, biskop af Ribe, og alle gejstlige personer og alle andre, af hvad stand
de end måtte være, som vides at eje jord i Eders stad, er pligtige at
betale i forhold til deres jorders vurdering, sådan som de er blevet vurderet
af vore tro mænd de herrer Peder Falkenhagen og Jens Friis og Eders stads
rådmænd, og yde tilskud med Eders borgerskab til denne Eders stads be
fæstning, således som det er krævet af dem af de fornævnte herrer Peder
og Jens i vort navn. Givet på Vordingborg i det Herrens år 1315 søndag
næst før martyren St.Tiburtius’ og St. Valerianus’ dagi vor nærværelse og
under vort sekret.
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Hertug Kristoffer vælger Sorø kirke til gravsted for sig og sin hustru Eufemia.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

ristoffer, af Guds nåde hertug af Halland og Samsø, til alle, der ser
u dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da den menneskelige hukommelse er usikker som det rindende vand,
har fortidens vise klogt og snildt fra arilds tid draget omsorg for, at det, der
udføres af de dødelige i tiden, betroes skriftlige optegnelser og breve til
evigt minde om det skete og til kendskab for efterkommerne, for at det ikke
skal svinde hen med tiden, der går forbi. I betragtning af, at der ikke i
verdslige ting er noget holdbart, og at i sandhed intet har bestand under
solen, men at der ikke af alt, hvad mennesket ejer timeligt i denne verden,
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er noget, der følger det efter døden, undtagen alene det, som med henblik
på Guds gengældelse tro ydes til Guds dyrkelse og ære, vil også vi, mens vi
lever og er sunde og legemligt karske, på frelsebringende måde sørge for
såvel vor egen som vor elskede hustru Eufemias sjælefred. Vi gør derfor
vitterligt til evig ihukommelse herom for alle, såvel nulevende som tilkom
mende, at alt vort fædrene gods i Sundby1) og andet, som vi har sammesteds,
med hvad adkomst det end er erhvervet, løst og fast, med alt dets tilliggen
der, hvert og eet, aldeles intet undtaget, nemlig agre, enge, græsgange, skove,
også fiskevand og mølle med frit vandløb, også frit fiskeri, såvel i saltvand
som i ferskvand, med alle friheder, indsigelser og rettigheder, hver og een,
intet fradraget og undtaget, sådan som vi hidtil frit har ejet og besiddet for
nævnte gods, har vi til vor sjæls frelse givet, skødet og givet i hænde til Vor
Frue kloster i Sorø og brødrene, der sammesteds tjener Gud, hos hvilke
også såvel vi som vor højtelskede hustru, fornævnte Eufemia, med fuldt
overlæg vælger, når vi forlader dette liv, at stedes til hvile, — at besidde
med rette evindelig på nedenfor anførte betingelser, som fornævnte abbed
og brødre af Sorø har lovet og af fri vilje har godtaget i deres åbne brev,
nemlig for det første, at de, uanset hvor vi dør, det være sig inden for
Danmarks rige eller udenfor, med æresbevisninger skal føre og bringe os
til deres fornævnte kloster på deres egen udgift og bekostning og med til
børlig ære stede os til hvile i deres kor foran deres kirkes højalter hos vor
broder junker Valdemar, salig ihukommelse. Fremdeles forpligter de sig til
at lade gøre to store og smukke vokslys af indtægterne fra fornævnte gods,
nemlig af tolv mark voks, af hvilke de skal lade det ene brænde af ærbødig
hed og til ære for Herrens høj hellige legeme og blod og det andet til vær
digt minde om jomfru Maria, dag og nat, fra førstkommende juleaftensdag
og således dernæst evindeligt foran nævnte kirkes højalter med det forbe
hold, at når de nævnte vokslys er halvt fortærede, skal de fjernes og altid
hvergang andre sættes i deres sted af den samme størrelse, nemlig tolv marks
voks, som det ovenfor er sagt, i ethvert af de forannævnte vokslys. Fremde
les forpligter de sig til for indtægterne af samme gods ved en af disse brødres
forsorg, som de særligt vælger hertil som egnet og omhyggelig, hvert år til
evig tid i fire dage, nemlig to gange om dagen i to dage om vinteren og to
om sommeren, nemlig den første søndag efter Trinitatis og mandagen, der
følger lige efter og på de to søndage, der følger næst efter Mikkelsdag, at lade
foranstalte en fin og fornem bespisning, som kaldes pitantia, ved hvilken
alle ældre og yngre, gejstlige og verdslige, skal trakteres rigeligt og godt med
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mad og passende drikkevarer, nemlig med hvedebrød og rigeligt traveøl og
mjød, med seks retter til frokost nemlig smør, klipfisk, galrej2), ris3), krydret
fisk og andet, som er tilberedt med peber, og til middag med fem retter af
det, som ovenfor er nævnt med denne tilføjelse og bestemmelse, at der på
disse fire dage hvert år af dem og deres efterkommere skal holdes en særlig
ihukommelse med vigilier og messer efter vor død evindeligt for os og vor
fornævnte højtelskede hustru. Men hvis vi og vor fornævnte hustru dør på en
dag, da de før har nydt eller plejede at nyde en særlig nåde, skal årtiddagen
for vor død og vor elskede hustrus død med dens bespisning forandres og flyt
tes til den nærmest ledige dag, og på denne dødsdag skal ihukommelsen afos
og vor hustru hvert år evindeligt højtideligholdes i deres kor af alle brødrene
med messer, vigilier og de fornævnte udgifter. Men det, der bliver tilovers af
de nævnte afgifter, voks og fornævnte udgifter, skal fordeles mellem de fat
tige af dem, der bestyrer det nævnte gods, idet man dog skal give en særlig
almisse til de fattige ved deres port hvert år evindelig altid fra årtiddagen
for vor og vor fornævnte hustrus dødsdag. Ydermere lover de og forpligter
de sig til, at de til at overholde alt dette med evig fasthed skal opnå sam
tykke og tilladelse af deres ordens højeste og første fader, nemlig den herre
abbeden af Citeaux, der i sit åbne brev, som de skal anvise os i vore hæn
der, skal godkende og stadfæste dette i alle enkeltheder. Og for at der ikke
for fornævnte Sorø kloster og brødrene sammesteds i anledning af denne
vor gave, der er sket i fuld overensstemmelse med forskrifter og brug, i
tidens løb skal opstå nogen trætte, har vi overdraget dem nærværende brev,
beseglet med vort og vor højtelskede hustrus segl til vidnesbyrd og forva
ring. Givet og forhandlet i Sorø i det Herrens år 1315 på de hellige marty
rer Tiburtius’ og Valerianus’ dag i vor nærværelse4).
1) i Sorø gavebog siges godset at ligge i Ude-Sundby (nu Frederikssund). — 2)
lat. galreda (tysk: Gallerte), som anvendes om forskellige former for sylte, gelé o.lign.
3) ‘ris’ omtales ved denne tid også i Liib. UB. — 4) brevet refereres i Sorø gavebog,
hvor der f. 2ir tilføjes: »Men skødningen af dette gods skete på tinget i Slangerup ved
Mads Bølling efter samme herre hertugs bemyndigelse og særlige befaling«, jf. også
f. 51 v: »og han (Kristoffer) lod det skøde i den herre Jakobs hånd, som modtog det
på klostrets vegne, ved hans (Kristoffers) foged Mads Bølling«.

1315. 19. april. Ribnitz.

262

Kong Erik 6. Menvedforlener fyrst Vizlav 3. af Rygen med Loitz som fanelen.
Afskrift i Stettin (Codex Rugianus).
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rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har tilstået vor elskede slægtning, herr Vizlav, Ryg
boernes fyrste, landet, slottet og staden Loitz med alle mænd og vasaller,
således som det har ligget fra arilds tid, med den feudalret, som kaldes
fanelen, med hvilken han vides at have modtaget sit øvrige gods af os på
Danmarks riges krones vegne. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Ribnitz i det Herrens år 1315 lørdagen før St.
Georgs dag i vor nærværelse.

E

1315. [19. april?]1).
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Fyrst Vizlav 3. af Rygen tilbagegiver kong Erik 6. Menved Stevnsherred, Bjæver-

skovherred, Møn og Køge, som havde været pantsat til ham.
1. Udtog af Hvitfeld:

ertug (!) Vizlav tilbagegav kong Erik Stevnsherred, Bjæverskovherred,
Møn og Køge, som han havde i pant af ham og for brudeskat; og han
erklærer for ugyldige alle de breve, som han og hans forfædre havde haft
derpå. Dette brev er dateret år 1315.

H

2. Registratur hos Stephanius:

t Vizlav tilbagegiver kongen det gods, nævnte konge havde pantsat
. ham i Danmark.

A

1) brevet, som både hos Hvitfeld og Stephanius mangler angivelse af dagen for brevets
udstedelse, er i Pom. UB. henført til 19. april.
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1315. 24. april. Sternberg.

Grev Nicolaus 1. af Schwerin hylder kong Erik 6. Menved af Danmark som sin
lensherre.

Original i rigsarkivet.

icolaus, af Guds nåde fyrste af Schwerin, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle ved nærværende, at da den stormægtige fyrste,
vor herre Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders berømmelige konge
har taget os til sin mand og vasal med løfte om at hjælpe og beskytte os i
alle vore retfærdige sager, således som en herre er pligtig at hjælpe og
beskytte sin mand og vasal, lover vi på vor tro at bistå samme vor
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herre konge trofast i alle hans sager nu og i fremtiden og at hjælpe ham
mod hvemsomhelst med vore borge, mænd og vasaller og med al vor
øvrige magt og yde ham tro tjeneste i alt og at skaffe ham retfærdighed over
hans avindsmænd, hvem det end er, i mindelighed eller ad rettens vej.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på Stern
berg i det Herrens år 1315 dagen efter St. Georg martyrs dag.

1315. 26. april. Schwan.

265

Kong Erik 6. Menved lover sammen med grev Johan 3. af Holsten for grev

Gerhard 4. af Holsten at betale grev Nicolaus 1. af Schwerin 4000 mark rent sølv,
kølnsk vægt, og 300 mark lybske penge eller hele beløbet i lybske penge fordelte på tre

terminer.
Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og Hennike, af samme
I nåde junker af Holsten, Stormarn og Schauenburg, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Ved dette brevs ordlyd anerkender vi, at vi een for begge og begge for een
med udtrykkeligt samtykke af herr Gerhard, søn af herr Gerhard, fordum
greve af Holsten, for ham og i hans navn til den velbyrdige mand og herre,
grev Nicolaus af Schwerin og hans sande arvinger har lovet at betale eller
erlægge 1000 mark rent sølv i kølnsk vægt og 250 mark lybske penge næst
kommende Mortensdag at regne fra dette brevs udstedelse, og på tro og
love inden for staden Lübeck eller Travemünde, hvis den nævnte greve og
hans arvinger måtte ønske det og meddele os det seks uger før ovennævnte
betalingstermin; og på Mortensdag i det da nærmest efterfølgende år har
vi lovet at betale eller erlægge 2000 mark rent sølv af samme vægt og 250
mark lybske penge, og fremdeles på Mortensdag i det derefter påny føl
gende år 1000 mark rent sølv af fornævnte vægt på de fornævnte steder efter
den ovenfor anførte form, dog således at det skal bero på vort valg, om vi i
stedet for den hele forskrevne sum sølv måtte bestemme at erlægge lybske
penge; da skal der for hver mark sølv betales lybske penge, efter den værdi,
som en mark sølv da almindeligt vil have i staden Lübeck, og for det andet,
at nævnte sølv eller de lybske penge, som vi efterhånden måtte betale i
stedet for sølv til de skyldige tider og steder, dette sølv eller de penge, der
betales for sølv, skal vi lade føre under vor ledelse til en af den fornævnte
herre, grev Nicolaus’ borge, hvilken han eller hans arvinger ønsker, med

E
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bistand af alle, der vil gøre eller undlade at gøre noget for vor skyld. Til
vidnesbyrd herom er vore og de velbyrdige mænd, de nedenforskrevne
herrers segl hængt under dette brev, nemlig hertug Erik af Sachsen, hertug
Erik af Slesvig, hertug Kristoffer af Halland, fyrst Vizlav af Rygen, fyrst
Henrik af Meklenborg, fyrsterne Nicolaus og Johan af Werle, og grev Adolf
af Schauenburg, som har afgivet løfte sammen med os for det fornævnte
sølv. Givet på Schwan i det Herrens år 1315 lørdagen efter St. Markus
evangelistens dag1).
1) jf. nr. 159.
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1315. 28. april. Ribnitz.

Kong Erik 6. Menved gør vitterligt, at grev Gerhard 4. af Holsten i hans nærvæ

relse har opladt alt det gods, hans broder Johan 3. havde pantsat til ham i Dan
mark og Holsten, til grev Nicolaus af Schwerin.

Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
1 brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at grev Gerhard, søn af grev Gerhard, fordum
greve af Holsten, salig ihukommelse, personligt i vor nærværelse til nær
værende brevviser, herr Nicolaus, greve af Schwerin, oplod alt det gods i
Danmark og Holsten, der var pantsat og indrømmet ham af vor og hans
broder junker Hennike for 3000 mark rent sølv, til hans fri bestemmelse på
de betingelser og vilkår, som indeholdtes fuldstændigt i det herom udfær
digede originalbrev. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i Ribnitz i det Herrens år 1315 på den hellige martyr Vitalis’
dag i vor nærværelse.

E
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1315. 28. april. Ribnitz.

Grev Johan 3, af Holsten pantsætter alt, hvad han ejer i Vardesyssel, Stavrby og
Avlby og noget gods i Holsten til sin broder, grev Gerhard 4., som pant for betalingen

af grev Gerhards fædrene arv, som grev Johan 3. har afkøbt ham.

Original i Schwerin.

ohan, af Guds nåde junker af Holsten, Stormarn og Schauenburg, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har lovet den velbyrdige mand, vor broder, herr

J
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Gerhard, af samme nåde greve af Holsten, for hele hans herredømme i det
fornævnte Holsten og Stormarn og overalt, hvor det end ellers er belig
gende og tilhører ham, efter vor fader og for hans gods i Vardesyssel og alt
hans øvrige gods i Danmark med vasaller, stæder, borge og de enkelte be
fæstninger i det nævnte herredømme, alt gods med al ret, i store og små
sager, og med alt det tilliggende, med hvad navn det end nævnes, som han
har solgt til os, at der skal betales ham 7000 mark rent sølv i kølnsk vægt,
nemlig således, at vi skal betale alle vor faders kreditorer og inddrive de
fordringer, som tilkom ham, og de skal tilhøre os. For 3000 mark rent
sølv af denne sum pantsætter vi samme vor broder nedennævnte gods,
nemlig alt vort gods i Vardesyssel, Stavrby og Avlby i Danmark, værd
210 mark rent sølv i årlig afgift, og i Holsten vore besiddelser i nedennævnte
landsbyer, nemlig Bilten, Grossenbrode, Dodow, Brothen og Bargteheide1),
værd 240 mark lybsk i årlig afgift, med al ret i store og små sager, således
som vi har besiddet det, at besidde frit, indtil det lovligt tilbagekøbes af os
fra ham; og hvis det yder mindre årligt, er vi pligtige at yde ham tillæg
til den nævnte sum; og hvis det yder mere, forpligter vor fornævnte broder
sig til at tilbagegive os det, således at denne vor broder for hver ubetalte
100 mark sølv skal hæve 10 mark sølv årligt af de nævnte besiddelser, og de
skal fragå i hovedstolen. Men hvis vor fornævnte broder pantsætter for
nævnte besiddelser eller noget af det fornævnte til nogen, skal vi anerkende
og godkende det, således at han, hvis han har pantsat det for et højere
beløb, skal være pligtig at trække det fra den fornævnte sum. Hvis fremdeles
nogle af de fornævnte besiddelser fravindes ham eller på grund af vort for
hold forringes og tilintetgøres, skal vi være pligtige at holde ham skadesløs
derfor. Fremdeles hvis vi dør uden lovligt afkom, hvad Gud forbyde, skal
halvdelen af det fornævnte herredømme frit gå tilbage til denne vor bro
der, og vor fornævnte broder skal være pligtig at genkøbe eller købe halv
delen af vor herre og højtelskede broder, den herre kong Erik af Danmark,
eller hans arvinger og vore andre arvinger for 7000 mark sølv af den for
nævnte vægt. Men hvis vi skulde dø og kun have kvindeligt afkom, skal
det afgøres efter holstensk ret, til hvem nævnte herredømme da skal høre.
Fremdeles tilstår vi for fornævnte broder i hans levedage og hans hustru i
hendes levedage, hvis han skulde dø før hende, gården ved Oldenburg med
vind- og vandmøller, sø, enge, agre og dens øvrige tilliggender. Fremdeles to
hufen i Klenau1). Fremdeles en gård i Helmsdorf med den store mølle og
alle fornævnte gårds brugsrettigheder. Fremdeles skal samme vor broder
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have træ til brænde og gavntømmer fra vore skove for de nævnte gårde og
for hans øvrige gods, som det er sædvane, dog således, at han intet skal
give eller sælge fra de fornævnte skove. Men hvis han dør, idet vi og hans
ægtemage overlever ham, skal det nævnte gods frit vende tilbage til os, dog
således, at vi skal betale hans fornævnte hustru af det nævnte gods i hendes
levedage, således som de årlige afgifter nu betales af dem. Fremdeles skal vi
give vor fornævnte broder tilladelse til at købe afgifter på 400 mark lybsk i
vort herredømme, overalt hvor han kan få dem. Fremdeles vil vi ikke kræve
nogle beder af de fornævnte besiddelser, der er pantsatte og opladte til
ham. Fremdeles skal samme vor broder være pligtig at oplade fornævnte
besiddelser ligeså gode, når de tilbagekøbes fra ham, som han vides at have
modtaget samme. Fremdeles skal vi betale vor fornævnte broder af for
nævnte sum på de første 3000 mark sølv 100 mark sølv af ovennævnte vægt.
Fremdeles har samme vor broder lovet at tilbagegive os og fuldstændig
oplade os alle breve og privilegier, der på nogensomhelst måde berører
nævnte herredømme og fornævnte gods. Og vedrørende betalingen af de
resterende 4000 mark rent sølv har vi stillet en gunstig sikkerhed sammen
med vor broder og højtelskede herre, den herre Erik, konge af Danmark,
sådan som det står fuldstændigt i det herom udfærdigede brev.
Til vidnesbyrd om alt det foranskrevne er vort segl hængt under dette
brev sammen med segl tilhørende den stormægtige fyrste, herr Erik, de
Danskes og Venders konge, vor nævnte højtelskede broder, som har afgivet
løfte sammen med os med hensyn til alt det fornævnte.
Givet i Ribnitz i det Herrens år 1315 på St. Vitalis martyrs dag.
1) jf. nr. 158.

1315. [28. april?]1).
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Grev Johan 3. af Holsten giver sit samtykke til, at hans broder, grev Gerhard 4.,
har overdraget grev Nicolaus af Schwerin det gods i Danmark og Holsten, som han

havde pantsat sin broder,
1. Udtog af Hvitfeld:

rev Johan samtykkede også i dette, at grev (Nicolaus)2) af Schwerin
fik fornævnte gods i pant for 3000 mark.

G

2. Registratur hos Stephanius:

i59
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m det at grev Johan af Holsten samtykkede i, at hans broder grev
Gerhard oplod grev N (icolaus) af Schwerin nedenfor skrevne gods.

O

1) brevet er sikkert udstedt samtidig med nr. 266 og 267. — 2) (Nicolaus), Gerhard
Hvitfeld.

1315. 10. maj. Lund.
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Abbed Peder i Allehelgens kloster i Lund og Niels præst, prior i St, Peders kloster i
Lund vidimerer Erik 6. Menveds brev af 1314 3. december.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, abbed i Allehelgens kloster i Lund, og Niels Præst, prior ved St.
Peders nonnekloster i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
I skal vide, at vi har set et brev udstedt af den glorrige fyrste, vor herre,
herr Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders berømmelige konge, uskra
bet, ustunget og i enhver henseende ubeskadiget, og at vi ord til andet har
gennemlæst indholdet, der lyder som følger: Erik, af Guds nåde de Dan
skes og Venders konge (o.s.v. = nr. 215). Da vi vil bevidne sandheden,
har vi ladet vore segl hænge under denne afskrift til vidnesbyrd og forva
ring. Givet i Lund i det Herrens år 1315 pinselørdag.

P

1315. 12. maj. Reg.Dan. nr. *1101 =Reg.Dan. nr. *1172, se nr. 454.
1315. I3* maj« Reg.Dan. nr. *1102=Reg.Dan. nr. *1174. se nr. 456.

1315. 15. maj.

270

Niels Pedersen giver Knud Jul og Peder Povlsen kvittering for at have betalt

Herlug Jacobsen, hvad Jens Pedersen, Merløse herred, skyldte.

Original i rigsarkivet.

iels Pedersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at da Knud kaldet Jul og Peder Povlsen har betalt
Herlug Jacobsen de frugter af to år, nemlig forrige og indeværende år,
for hvilke frugter de var gået i borgen for Jens Pedersen i Merløse herred,
erklærer jeg samme for fuldstændig kvit og frie at være. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1315
ugedagen efter pinsedag.

N
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1315. 18. maj. Reval.

Johannes, dekan og kapitlet ved Revalkirken vidimerer sammen med prioren og

konventet i Reval dominikanerkloster to breve, udstedte afdronning Margrete Sambiria.
Original i Reval.

ohannes, dekan, og hele kapitlet ved Revalkirken, broder Arnold, prior,
og hele dominikanerordenens menige konvent sammesteds til alle, der
får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt gennemlæst to breve, udstedte af
vor berømmelige herskerinde, dronning Margrete af Danmark, ustunget,
uforfalsket og ubeskadiget i enhver henseende med ægte segl og af følgende
ordlyd: Margrete, af Guds nåde de Danskes og Venders dronning o.s.v.
(=DRB II 2 nr. 427). Margrete, af Guds nåde de Danskes og Venders
dronning o.s.v. (=DRB II 2 nr. 428). Til vidnesbyrd herom har vi ladet
vore segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1315
Trinitatis søndag.

J
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1315. 23. maj. Sternberg.

Fyrst Otto 2. af Anhalt forpligter sig til at hjælpe kong Erik 6. Menved af Dan
mark og forskellige nordtyske fyrster med 100 ryttere hinsides Elben.

Original i Schwerin.

i Otto, af Guds nåde greve til Aschersleben og fyrste til Anhalt, er
klærer i dette åbne brev, at vi har dagtinget med den stormægtige
konge Erik af Danmark, vor herre, og med herr Vizlav, fyrste af Rygen og
med herr Henrik af Meklenborg, og med herr Nicolaus og med herr Johan,
fyrster af Werle, således som det herefter står beskrevet. At vi skal tjene
dem med hundrede mand med pansrede heste og med alle vore slotte
et halvt år efter den dag, da de har opbudt os mod alle deres fjender,
som de nu har og måtte få i dette tidsrum. Og vi skal også hjælpe alle
deres hjælpere og særligt dem, der hedder von Alvensleben og von Krocher
og alle deres venner og alle, som er i deres tjeneste. Sker det altså, at disse
fornævnte hjælpere lader os det vide, så skal vi følge dem med hundrede
mand på denne side af Elben på vor egen kost og på vort eget tab og vin
ding, hvor de behøver det. Skulde det også ske, at bispen af Magdeburg
og de fri herrer, der er bosiddende i vort land, blev fjender af disse herrer
og deres hjælpere, skal vi følge dem med 50 mand i deres land, og hvor de
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måtte behøve det. Når de lader os det vide 14 dage i forvejen, skal vi
komme til Twieflingen, og der skal de give os kost, og vi skal ride videre
med dem på deres vinding og tab og på deres kost og med de andre 50
mand, som vi beholder på borgen der, skal vi være deres hjælpere behjæl
pelige, som det står beskrevet her foran. Fremdeles når de lader os opbyde,
skal vi ingenlunde gå ind på en sone eller et forlig eller slutte fred, und
tagen med samtykke af disse herrer og deres hjælpere. Men skulde det ske,
at krigen varede længere end et halvt år, skal vi og vore mænd ingenlunde
blive fjender af dem og deres hjælpere for nogens skyld i den tid, krigen
varer. Men skulde det ske, at de ikke lod os opbyde, skal vi blive i deres
tjeneste fra førstkommende Vor Fruedag og fremdeles i et år. Uanset hvilket
tidspunkt de lader os opbyde indenfor dette år, skal vi hjælpe dem og deres
hjælpere med hundrede mand og med vore slotte, som her foran beskre
vet står. Skulde vi vinde et slot, skal vi stedse holde det, som disse herrer
har dagtinget det i soner. At vi skal holde dette ubrødeligt og stadigt, har
vi lovet i troskab og sammen med os herr Jordan von Niendorp, den unge
herr Henning von Gattersleben og herr Henrik von Warmsdorf med
samlet hånd. Til fuldkomment bevis på alt dette har vi givet dette brev,
beseglet med vort segl. Det er skrevet på Sternberg år 1315 efter Guds
fødsel første fredag efter Kristi legemsdag.

1315. 26. maj. Ülzen.
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Fyrst Otto 2. af Anhalt lover sin lensherre, kong Erik 6. Menved af Danmark,

tro tjeneste.
1. Udtog af Hvitfeld:

tto, af Guds nåde greve af Ascarien og fyrste af Anhalt, til alle, der
ser nærværende brev, hilsen.
Alle skal vide, at vi urokkeligt har lovet den stormægtige fyrste og vor
højtelskede herre, herr Erik, de Danskes og Venders berømmelige konge,
til hvem vi er knyttet ved mandsed og vasalforhold, at vi tro vil forblive i
hans tjeneste med alle vore mænd, vasaller, borge og fæstninger og aldrig
blive hans fjende for nogen andens skyld. Til sikkerhed for dette o. s. v.1). Gi
vet i Ülzen i det Herrens år 1315 dagen efter St. Urban pave og martyrs dag.

O

2. Registratur hos Stephanius:

A

ilt grev Otto af Anhalt binder sig til kongens tjeneste. 1315.
1) nml. ‘er vort segl hængt under dette brev’.
2. Række. VII.

n

Nr. 274

[>& maj 1315]

274

162

[1315. 26. maj]1).

Kong Erik 6. Menved giver fyrst Otto 2. af Anhalt en årlig indtægt på 500 mark

sjællandske penge, efter at han er blevet kongens vasal.
i. Udtog af Hvitfeld:

il alle og så videre hilsen o. s. v. Alle skal vide, at vi efter vort riges love
og sædvaner tilstår den velbyrdige mand, herr Otto, greve af Anhalt,
vor elskede slægtning, som vi har taget til vor mand og vasal, en afgift på
500 mark sjællandske penge, idet vi vil forsvare samme vor elskede slægt
ning i alle hans retfærdige sager, som enhversomhelst herre er pligtig at
gøre overfor sine mænd og vasaller.

T

2. Registratur hos Stephanius:

A

£Xt kongen tilstod samme Otto afgifter på 500 mark.
1) da dette brev hører sammen med det foregående, er det sikkert udstedt samtidigt.

[1315. 26. maj].
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Fyrst Otto 2. af Anhalt forpligter sig til som den danske konges vasal at forsvare
sin lensherre med forskellige borge.

i. Udtog af Hvitfeld:

ette er de borge, med hvilke fyrst Otto af Anhalt er pligtig at tjene
herr Erik, de Danskes konge, hvem den samme konge har givet sikker
hed for forhandling til forsvar for denne tjeneste: Aschersleben, staden og
borgen Hoim, Schneitlingen, Wesdorf og ligeledes borgene Wesdorf og
Anhalt, staden Harzgerode, Brüggen og to borge i Sachsenburg o.s.v.

D

2. Registratur hos Stephanius:

^^Zled hvilke borge grev Otto af Anhalt vil tjene kongen.
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1315. [Før 2. juni]1). Warnemünde.

Hertug Vartislav af Pommern aftaler på markgrev Valdemar af Brandenburgs

vegne et forligsmøde i Brudersdorf 2. juni mellem denne og markgrevernes modstan
dere, kong Erik 6. af Danmark og fyrst Vizlav af Rygen.

1. Udtog af Hvitfeld:

H

ertug Vartislav af Venden (Slaven) og Kassubien, der havde fuldmagt
af markgrev Valdemar, forligte i Warnemünde hertug (!) Vizlav og

i o. juni 1315
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Nr. 278

hans tilhængere med markgreverne og deres tilhængere (og aftalte), at
kong Erik, Vizlav og markgreverne skal møde i Brudersdorf2), beliggende
mellem Demmin og Gnoien, den 2. juni, og inden otte dage skal de træffe
beslutning om alle deres artikler. Herr Henrik af Meklenborg skal drage
markgreven i møde i Demmin og føre ham til forhandlingsstedet. Hertug
Vartislav skal møde kongen i Gnoien og følge ham til stedet.
2. Referat hos Stephanius:

n forhandling imellem kongen og Vizlav og Vartislav på markgreven
’ af Brandenborgs vegne. 1315.

E

1) brevet, som mangler dagsangivelse hos Hvitfeld og Stephanius, må være udstedt
før 2. juni, da det i brevet omtalte møde skulde finde sted den dag. — 2) jf. nr. 219—221.
278.

1315. 4. juni.

277

Abbed Johannes af Dargun og abbed Dietrich af Neuenkamp vidimerer et brev

udstedt den 123g 23. marts af Wulfhard, sognepræst i Schaprode på Rügen.

Original i Stettin.

rødrene Johannes, abbed i Dargun, og Dietrich, abbed i Neuenkamp,
til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi har set og gennemlæst nedenstående brev, behørigt be
seglet og ubeskadiget i enhver henseende, hvis ordlyd er denne: Wulfhard,
sognepræst ved kirken i Schaprode, i Roskilde stift, til alle troende kristne,
som får dette brev at se eller hører det læse (o.s.v. = DRB II 5 nr. 25).
Givet under vore segl i det Herrens år 1315 den 4. juni.

B

1315. 10. juni. Brudersdorf.

278

Markgreverne Valdemar og Johan 4. af Brandenburg slutter fred med kong Erik
6. Menved og lover bl. a. at tilbagegive Stralsund til fyrsten af Rygen.
Afskrift i Schwerin.

i Valdemar og Johan, af Guds nåde markgrever af Brandenburg og
Landsberg og Lausitz, bekender i dette åbne brev, at vi har dagtinget
med vor kære onkel, kong Erik af Danmark, en sand fred for os og alle vore
hjælpere, herrer og fattige folk, gejstlige og verdslige, således som det heref
ter står beskrevet. Man skal overgive staden Stralsund til fyrsten af Rygen,
og de skal hylde ham inden otte dage, og de skal tilbagegive forbundsbreve

V

ii*

Nr. 278

10. juni 1315
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mellem markgreve Valdemar og Stralsund gensidigt, hver især dem han har,
inden disse otte dage. Hvad borgerne i Stralsund også er markgreven skyldig,
skal de udrede ham; det skal hverken tilhøre kongen eller fyrsten af Ry gen.
De to borge, som nyligt er blevet bygget foran Stralsund, og den borg, som
borgerne i Stralsund har bygget på landet Rygen, og Hitzacker og Wehnin
gen og den borg, som nu er bygget ved Eldenburg og Kobelenbrüke, skal
man begynde at nedbryde nu på fredag, og de skal derefter være brudt
ned inden otte dage. Fremdeles skal alle borgerne i Stralsund blive ved
alle deres rettigheder, og fyrsten af Rygen skal være dem en huld herre, og
han skal også blive ved sine rettigheder, og de skal være hans tro borgere.
Fremdeles skal de, som er blevet fordrevet på fyrsten af Rygens vegne
igen komme tilbage til staden Stralsund og blive ved al deres ejendom og
deres rettigheder. Om al skyld og om alle skader, som volder strid mellem
fyrsten af Rygen og borgerne i Stralsund og alle deres hjælpere på begge
sider, skal de seks herrer, som herefter skrevne står, afgøre, nemlig biskop
Henrik af Camin, hertug Otto og hertug Vartislav af Stettin på vore vegne
og grev Nicolaus af Schwerin og herr Henrik af Meklenborg og grev Otto
af Hoya på vor onkel kongens vegne; de skal afgøre alle ting både det
foran- og det efterskrevne i mindelighed eller ad rettens vej. De skal
komme til Neu-Brandenburg fjorten dage efter St. Hansdag for at afgøre
alt, som volder strid mellem os og alle vore hjælpere på den ene side og
kongen og hans hjælpere på den anden side, om de er herrer eller fattige
folk, gejstlige eller verdslige, og især det, der angår sager med von Alvensleben og von Kröcher og alle deres venner, og der skal ikke være gået en
nat, førend de har det afgjort i mindelighed eller ad rettens vej. Er de
uenige om, hvad der er, skal de sige på tro og på deres ed, at de ikke
kender noget rettere eller kan udfinde det, og de skal forebringe det for
opmanden, biskop Nicolaus af Verden; han skal derefter afgøre det inden
for fire uger, efter at sagen er forelagt ham. Det, som de seks eller opman
den afgør, skal man derefter udføre inden fire uger. Udfører han det ikke,
som er blevet dømt dertil, skal han derefter indride med halvtredsindstyve
riddere, som er forlovere derfor, nemlig markgreve Valdemar til Prenzlau,
kong Erik til Vordingborg, de andre vendiske herrer og riddere til Stern
berg, og der skal ikke gå en nat, førend de har udført det, som de er dømte
til. At fyrsten af Rygen ikke med urette skal angribe borgerne i Stralsund
fra den nu tilstundende St. Mikkelsdag og tre år derefter, derfor har fyr
sten af Rygen og kongen stillet hertug Otto og hertug Vartislav som sikker-
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[Efter 10. juni?] 1315

Nr. 280

hed, og de har givet deres løfte herom. Vi skal ikke fravriste dem kongens
støtte eller hans lande eller hans hjælpere slotte eller lande med urette;
det samme skal vor onkel kongen gøre imod os. Vi skal være de fornævnte
von Alvensleben og von Krocher hulde herrer og deres venner. I den tid,
mens dette ikke er blevet forligt, skal der ikke fældes dom over dem eller
pantes hos dem, ej heller af nogen på vore vegne, og alle skal blive ved deres
ejendom på begge sider. Alle fanger, som ikke har forrådt dem, skal være
fri på begge sider, når de har stillet sikkerhed for sig. At vi stadig skal holde
dette og lade det forblive uændret, har vi lovet i troskab sammen med de
herrer, som herefter skrevet står, hertug Otto af Stettin, hertug Vartislav,
grev Ulrich af Lindow og grev Giinther v. Kåfernberg, og vi har beseglet
dette brev med vort segl. Dette brev er givet i Brudersdorf i det Herrens år
1315 tirsdag før St. Vitus’ dag.

1315. [Omkr. 10. juni ?p).

279

Markgreverne af Brandenburg slutter forlig med grev Johan 2. af Kiel.
Regest hos Stephanius.

-forlig mellem de samme markgrever og grev Johan af Kiel.
1) Stephanius’ regest er som sædvanlig uden dagsangivelse; den følger umiddelbart
efter regesten til markgrevernes brev af 10. juni (nr. 278).

1315. [Efter 10.juni?]1).

280

Fyrst Vizlav 3. af Rygen giver kong Erik 6. Menved fuldmagt til at forlige sig
med markgreverne af Brandenburg.

1. Udtog af Hvitfeld:

ertug (?) Vizlav skrev til kong Erik og gav ham sin fuldmagt til at
forlige ham med markgreven, i mindelighed eller ad rettens vej,
dog at disse hans medhjælpere, som var nogle brandenburgske adelsmænd,
måtte indbefattes deri: Frederik, Gerhard, Henrik2), Albrecht Alvensle
ben, Henrik (Droiseke)3), Johan og Henrik v. Krocher. Kan kongen ikke
forlige dem inden Gregorii dag, som er berammet, skal han hjælpe ham
med 600 mand. Han lovede, at når krigen blev endt, vilde han tjene kong
Erik af sine lande evindelig imod hver mand som sin rette herre.

H

Nr. 281

[Efter 10. juni?] 1315
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2. Registraturer hos Stephanius:
a) A5 P- 575*

t Vizlav giver kongen fuldmagt til at bringe krigen mellem markgreven
og ham til ophør.

A

b) C15, p. 490:

I^yrst Vizlav af Rygen giver sig under kong Erik af Danmark. 1315.
1) brevet antages af Riedel at være udstedt »sandsynligvis i marts«, mens Pomm. UB.
har februar. Grunden hertil er naturligvis bestemmelser om, at forhandlingerne skulde
være tilendebragt inden »Gregorii dag« (o: 12. marts). På den anden side sluttede mark
greverne og kong Erik først forlig 10. juni, se nr. 278. Markgreverne forpligtede sig da til
at udlevere Stralsund til fyrst Vizlav. Det er derfor sandsynligere, at brevet er fra denne
eller den følgende tid, »Gregorii dag« er i så fald 12. marts 1316. Ingvor Andersson 219
note 28 antager, at »Gregorii dag« er fejl for »Georgii dag« og sætter brevet til 1315
23. april. — 2) Hvitfeld har: Henneke. — 3) Hvitfeld har: Dosenrøde.

1315. [Efter 10. juni ?p).

281

Kong Erik 6. Menved lover fyrst Vizlav 3. af Rygen at mægle et forlig mellem,

ham og markgreve Valdemar af Brandenburg og, hvis det ikke lykkes, at komme
ham til hjælp.
i. Udtog af Hvitfeld:

ong Erik af Danmark gav hertug (!) Vizlav et modbrev, at han skulde
- hjælpe ham til fred med hertug (!) Valdemar og til at få Stralsund og Rü
gen fri igen. Kunde han ikke med dagtingning skaffe ham det til veje,
skulde han hjælpe ham med 600 mand. Med kongen har beseglet: Niels
Olufsen, drost, Günther Levetzow, (Henrik v. Thunen)2), Henrik Mörder,
Ulrich Maltzan, Konrad Pren, Niels Radvigsen, Georg Hasenkopf og Ul
rik Barnekov.

K

2. Registratur hos Stephanius:

t kongen lover at støtte Vizlav og hans medhjælpere i deres retfærdige
k sager.

A

1) om dateringen se nr.280. — 2) Hvitfeld: Hennick von Thinen.

282

1315. 21. juni.

Torsten Køgemester pantsætter til Folmer Arnoldsen en gård i Rørbæk.

Referat i Eline Gøyes jordebog.
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24-juni I3<i}5

Nr. 284

ørst et brev, at Torsten Køgemester pantsætter til Folmer Arnoldsen en
gård i Rørbæk, som Esbern Larsen skødede ham på Musse herredsting
for 12 mark lybske penge, dog på den betingelse, at kan han løse samme
gård for fornævnte pengesum på det nærmest kommende ting før midsom
mer, da skal han have gården igen. Givet lørdag før St. Hansdag 1315.

F

1315. 24. juni.

283

Biskop Peder af Odense overdrager prioren i Odense Knudskloster jurisdiktionen i

alle sager, verdslige og gejstlige, manddrab dog undtaget, over alle klostrets undergivne

i Odense stift.
Afskrift i Odensebogen.

roder Peder, af Guds nåde biskop i Odense, til sine elskede sønner i
Kristus herr Jens, prior i Odense, og hele kapitlet sammesteds, hilsen
og oprigtig kærlighed med Gud.
Den inderlige kærlighedsfølelse, som vi særligt nærer overfor Eders klo
ster, tilskynder os til og vort embedes myndighed opfordrer os til på frelsebringende måde at sørge for Eders ro, så meget som vi kan. Derfor har vi
til Eder, herr prior og til Eders efterfølgere til enhver tid skænket evindelig
og frit overladt alle vor kirkes sager vedrørende Eders undergivne i vort
stift, såvel åndelige som verdslige, der hører til vor kirkes jurisdiktion, med
undtagelse af manddrabssager, som vi ønsker forbeholdt vor offentlige
pønitentiar, idet vi i enhver henseende ønsker, at de nævnte undergivne
for fremtiden ikke på nogen måde skal svare nogen af vore provster, offi
cialer, ombudsmænd eller sammes stedfortrædere i vort eller nogensomhelst
andens navn for de fornævnte sager, men kun Eder. Vi forbyder ikke destomindre strengt fornævnte provster, officialer, ombudsmænd og vore
fogeder, af hvilken stilling de end måtte være, at nogen af dem besværer,
på nogen måde foruroliger eller krænker Eders fornævnte undergivne imod
denne friheds nåde, som vi har bevilget Eder, såfremt de vil undgå ulydig
hedens Stempel. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1315 St. Hansdag.

B

13(1 >59. 24. juni.

284

Anders af Bedinge erklærer, at han har pantsat alt sit gods i Djurslov til Erland
og Åge Svendsen.

Skånebrevfortegnelsen :

Nr. 285

27. juni 1315
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A nders af Bedinges bekendelsesskrift, at han har pantsat alt sit gods i
21 Djurslov til Erland og Åge Svendsen, borgere i Lund, for 60 mark godt
sølv og, hvis han ikke genløste det til den fastsatte tid, skulde det tilhøre dem
evindeligt. Givet St. Hansdag.
1) i marg.: 1355; jf. nrr.340—42, 1316 14. febr., hvoraf det fremgår, at det i dette
brev pantsatte gods ikke er blevet genløst, må være efter dette brev. Det foreliggende
brev er altså selve pantebrevet og må i tid ligge før 1316. 1355 skal altså rettes til 1315.

1315. 27. juni. Roskilde.

285

Bisperne Oluf af Roskilde og Niels af Børglum vidimerer hertug Kristoffers brev

af 1307 28. februar.
Original i Schwerin.

luf, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, og Niels, af samme nåde
biskop i Børglum, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt undersøgt et brev, udstedt af den
velbyrdige mand, herr Kristoffer, af Guds nåde hertug af Halland og
Samsø, uskrabet, ustunget og uforfalsket i enhver henseende, hvis indhold
ord til andet var følgende: Kristoffer, af Guds nåde hertug af Halland og
Samsø til alle, der ser dette brev (o.s.v. = DRB II 6 nr. 52). Til vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det
Herrens år 1315 fredag før de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ dag.

O
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1315. 27. juni el. 1. juli1). Krakow.

Hertug Vladislav Lokietek af Polen slutter forbund med kongerne af Danmark,
Sverige og Norge og fyrsterne af Rygen, Venden og Meklenborg mod markgre
verne af Brandenburg.

1. Udtog af Hvitfeld:

Herrens navn amen. Da et inderligt forståelsens forbund mellem fyrster
nærer den sande kærlighed og fjerner hadet, skaber ro og fred for under
såtterne og forøger fremgang og velfærd for deres lande, ønsker vi Vla
dislav, af Guds nåde hertug af Krakow, Sandomir, Sieradz, Lancicia, Cujavien og hele kongeriget Polen og arving til Pommern, at det skal nå til
alle nulevendes og tilkommendes kendskab og vidnesbyrd, hvem dette
brev kommer i hænde, at vi uigenkaldeligt og ukrænkeligt vil overholde

I
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30. juni 1315

Nr. 287

urokket og uden nogen svig det forbund, der er sluttet med de sejrrige fyr
ster, vore kære og elskede venner fremfor alle, de herrer kongerne af Dan
mark, Sverige og Norge og de stormægtige fyrster af Rygen, Venden og
Meklenborg og med alle deres hjælpere på den ene side og os på den anden
side, således som det hidtil er blevet bestemt mellem os på begge sider ved
vor trofaste kapellan, herr Stanislav, idet vi forpligter os urokkeligt og
strengt ved vort åbne brev til, at vi aldeles ikke på noget punkt vil svigte
eller forsage vore fornævnte herrer og venner, men bistå dem imod alle og
enhver, der er fjende af dem eller vil være deres fjender, og især lover vi at
hjælpe dem imod markgreverne af Brandenburg, og vi afgiver løfte om at
bistå dem med ethvert råd, al hjælp og enhver gunst i størst muligt om
fang, og vi vil aldrig slutte fred eller forbund med dem undtagen med
deres råd, gunst og samtykke. Hvis deres højheder endnu skulde nære nogen
tvivl med hensyn til os, vil vi derfor på opfordring, når der byder sig en
passende tid og lejlighed, yde hjælp, når de lader et sendebud afgå til os,
som de kan have tillid til. Til overflod lover vi med ed og vore folks bistand
at bekræfte det forbund, der er sluttet mellem os. Vi lover også på vor gode
tro for den høj velbårne konge af Ungarn, vor højtelskede svoger, og for
alle vore små sønner, af Guds nåde fyrster af Kujavien, Masovien, Oswiecim, Beuthen og Ratibor og for vore børnebørn, fyrsterne af Rusland, at
de sammen med os vil holde det fornævnte indgåede forbund og iagttage
det urokkeligt.
Forhandlet og givet i Krakowi det Herrens år 1315 den 27. juni. Til fuld
vished herom har vi ladet vort originale segl hænge under dette brev.
2. Registratur hos Stephanius.

t hertug Vladislav i Krakow lover at holde den overenskomst, der er
».sluttet mellem Danmarks, Sveriges og Norges konger. År 1315 den
1. juli.

A

1) det er usikkert, om brevet er udstedt den 27. juni, som hos Hvitfeld, eller den 1.
juli, som hos Stephanius.

1315. 30. juni1).

287

Fru Ingefred af Nebbe, enke efter Peder Nielsen af Tåsinge, pantsætter jordegods i

Bredetved til Sorø kloster, der efter hendes død skal tilfalde klostret som sjælegave for
hende selv og hendes ægtefælle.

Nr. 288

28. juli 1315

170

Referat i Sorø gavebog.
(a.):

ornævnte Ingefred pantsatte dette gods med alt dets tilliggende til
klostret ti år før denne gave for 20 mark rent sølv i kølnsk vægt, som hendes
ægtefælle, herr Peder Nielsen, havde testamenteret til klostret for sin sjæls
skyld med det vilkår, at (hvis)2) hun ikke tilbagekøbte det, mens hun
levede, skulde det senere, efter hendes død, blive ved klostret til evindeligt
eje og almisse for hendes egen, hendes ægtefælles og alle hendes forfædres
sjæle, også hvis det oversteg de nævnte penge i værdi. Desuden overdrog
hun klostret oppebørslen af dets frugter i pantsætningstiden, især til sin
sjæls og alle de fornævntes frelse. I det Herrens år 1315 dagen efter de hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ dag.

F

(b.):

en velbyrdige dame fru Ingefred af Nebbe, datter af Toke, enke ef
ter herr Peder Nielsen af Tåsinge, gav til Vor Frue kloster i Sorø for
sin ægtefælle, den nævnte herr Peders, og sin egen sjæls frelse 200 mark
penge i gængs mønt til en værdi af 20 mark rent sølv i kølnsk vægt; og for
dem pantsatte hun klostret alt sit gods i Bredetved, løst og fast, med alt
dets tilliggende med det vilkår, at det, hvis hun ikke tilbagekøbte det i sine
levedage, derefter skulde gå over til klostret til evindeligt eje, og hvis det
oversteg fornævnte pengesum, skulde det dog alligevel overgå til klostret
til evig besiddelse og ejendom som hendes fri gave med lovlig skødning,
med de i mellemtiden forfaldne afgifter, som hun bestemte ikke skulde
fragå i hovedstolen, men tjene til evig almisse for hende selv og alle hendes
slægtninge.

D

1) i Sorø gavebog findes to referater af Ingefred af Nebbes gavebrev til klostret. Det
ene (a) er dateret: 1315 dagen efter de hellige apostle Peters og Pauls dag, mens det
andet (b) kun kan dateres ved en tilbageregning fra skødebrevet 1324, se DRB II 9 nr.
161, hvor det siges, at skødningen fandt sted 1324 efter n års forløb — gavebrevet skulde
da være udstedt i 1314. Da intet ellers i de to referater tyder på, at der har været mere end
eet gavebrev, skyldes forskellen i årsangivelsen sikkert en unøjagtighed i udregningen af
de mellemliggende år. — 2) indsat efter (b).
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1315. 28. juli. Lund.

Trued, kannik i Lund, skøder en gård sammesteds til Erik Quaser, borger i staden.
1. Registratur i Skånebrevfortegnelsen.

171

io. august 1315

Nr. 290

t forleningsbrev fra kanikken i Lund, til den beskedne mand, Erik
Quaser, borger i Lund, på en gård Val tersbad. Givet i Lund dagen
før kong Olav martyrs dag, som er den 29. juli.

E

2. Registratur i det svenske rigsarkiv, E 102 a sex tern 9,331:

1^ anniken Trueds skødebrev til Erik Quaser, borger i Lund, angående
en gård beliggende mellem fornævnte Quasers og Mads Feldbereders gård i Lund. Givet 1315.
3. Registratur i det svenske rigsarkiv, E 102 a sextern 14,4:

anniken Trueds skødebrev givet Erik Quaser, borger i Lund, angående
>. en gård beliggende mellem fornævnte Eriks og Mads Skinders eller
Feldbereders gård i St. Peder den Mindres Kirkesogn. Givet 1315.

K

1315. 31. juli.

289

Rådet i Ribe vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 130g 2g. juli.

Original i rigsarkivet.

ådmændene i Ribe by til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
- I skal vide, at vi har set det nedenfor skrevne brev uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende og med dets ægte segl af denne ord
lyd : Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, (o. s. v. = DRB II 6
nr. 193). Vi har derfor efter de nævnte kannikers anmodning ladet vort
segl hænge under dette brev til vidnesbyrd om det forudskikkede brev. Gi
vet i det Herrens år 1315 dagen før apostlen St. Peter ad vincula.

R

1315. 8. august. Reg.Dan. nr. *1107, se nr. 292.

1315. 10. august. Søborg.

290

Kong Erik 6. Menved giver biskop Nicolaus af Dorpat frit lejde til at forelægge

kongen sin sag.
Udtog af Hvitfeld:

0

r 1315 gav han biskop Nicolaus af Dorpat lejde til at komme til sig og
>. forhandle sin sag den følgende St. Mikkelsdag. Givet på Søborg,
Laurentius’ dag.

A

Nr. 291

291

20. august 1315
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1315. 20. august. Roskilde.

Dominikanernes provincialprior, Broder Knud, stadfæstede den aftale, der er ind

gået mellem Roskilde Agnetekloster og fru Cecilie, Jens Sjællandsfare denyngres enke.

Original i rigsarkivet.

roder Knud, prior og unyttig tjener for dominikanerne i provinsen
Danmark til alle, der får dette brev at se, hilsen med alles frelser.
For at den urokkelige sandhed og oprigtige kærlighed kan bevares om
hyggeligt overfor alle, men især overfor vor tros og bekendelses tjenere,
godkender, ratificerer og stadfæster jeg ved dette brevs ordlyd den be
stemmelse og indrømmelse, der er truffet af priorinden og Agnetesøstrenes konvent i Roskilde med hensyn til det gods i Olstrup, der blev skødet
og skænket til de samme søstres kloster af den velbyrdige fru Cecilie, enke
efter herr Jens Sjællandsfare den yngre, nu ordenssøster sammesteds, nem
lig at den nævnte frue og søster frit skal modtage frugter og indtægter af
det nævnte gods i sine levedage for sit eget og sine døtres tarv og brug
med alle bestemmelser og omstændigheder, som fornævnte konvents brev
vides udførligere at indeholde. Til bekræftelse af alt dette er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1315 på ab
beden St. Bernhards dag.

B
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1315. 25. august. Lund.

Ærkebiskop Esger af Lund pålægger to gejstlige i Uppsala stift at bekendtgøre i

Uppsala domkirke, at de, der har noget at indvende mod valget af kanniken herr Olof
til ærkebiskop i Uppsala, skal møde i Lund inden den 14. oktober*, i modsat fald vil

ærkebispen godkende valget.
Original i det svenske rigsarkiv.

sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til de
gode herrer.., sakristan i Uppsala, og Peter Jonsson kaldet Djåkn,
klerk i samme Uppsala stift, hilsen med Gud.
Da der ved den apostoliske myndighed nyttigt er draget omsorg for og
bestemt, at, når et valg har fundet sted i en katedralkirke, skal den over
ordnede, hvem bekræftelsen og indvielsen tilkommer, ikke skride dertil,
førend han har anstillet en omhyggelig undersøgelse og efterforskning ved
rørende valgets form og den udvalgtes person ved at meddele alle, der har
noget at indvende mod valget eller den valgte, at de, idet der fastsættes en
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peremptorisk tidsfrist, skal møde for den overordnede, som skal stadfæste
valget. Da vi ønsker omhyggeligt at iagttage fornævnte apostolske påbuds
og bestemmelses regel, og at gå frem i overensstemmelse med den i sagen
vedrørende det valg, der har fundet sted af den velærværdige og gode
mand, kanniken herr Olof, der er valgt til ærkebiskop af Uppsala, hvilket
valg nyligt fandt sted, pålægger og befaler vi strengt Eder een for begge
og begge for een, at I skal oplæse og meddele denne bekendtgørelse og
bestemmelse i selve Uppsalakirken i nærværelse af gejstligheden og menig
heden for alle og enhver, som ved og har noget at sige eller fremsætte
mod fornævnte valgs form eller den udvalgte person og peremptorisk stævne
dem til at møde førstkommende 14. oktober for os eller vort visse bud
i Lund for at fremsætte og forfølge, hvis de har noget. I modsat fald skri
der vi uden at afvente eller høre dem yderligere til nævnte udvalgtes ud
nævnelse, således som man bør gå frem efter retten. Og til bevis for for
nævnte offentliggørelse, meddelelse og stævning må I ingenlunde undlade
straks at meddele os i Eders åbne brev, beseglet med Eders segl, hvad I
måtte have gjort med hensyn til det fornævnte. Men hvis I ikke begge
samtidigt kan udføre det fornævnte eller måske ikke kan gøre det bekvemt,
skal den ene af Eder ikke desto mindre udføre det fornævnte på kanonisk
vis. Til vidnesbyrd herom er vort lille segl, som vi bruger i hverv og rets
sager, hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1315 den
24. august. Rasuren i sidste linie godkender vi.

1315. 31. august. Altenkirchen.

293

Herman, Dobislavs søn, sælger med sine brødres samtykke jordegods i Drewoldke

ved Wittow til Bergen kloster på Rygen, Roskilde stift.
Afskrift i Stettin.

erman, Dobislavs søn, til alle, der ser dette brev, hilsen med den
sande frelser.
Kundskab om fortiden anses for sikrere, hvis den bekræftes ved skriftligt
vidnesbyrd eller vidners levende røst. Alle skal vide, såvel nulevende som
tilkommende, at jeg med samtykke og tilslutning af mine elskede brødre
Henrik og Nicolaus for fem mark vendiske penge i gængs mønt på gyldig
vis har solgt til de hellige fruer, priorinden og hele det menige nonnekon
vent i Bergen, af Cistercienserordenen, i Roskilde stift, seks morgen i Wit
tow, i Altenkirchen sogn, i landsbyen Drewoldkes jorder... Til vidnesbyrd
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herom er mit segl sammen med mine fornævnte brødre Henrik og Nico
laus’ segl hængt under dette brev. Vidner herpå er Johan, kaldet Wirs,
ridder, Johannes, provst i Bergen, Gerhard og Frederik, brødre, kaldet
Quatz, lille Tesmar og Gotan, underfoged sammesteds, og mange andre
lige så troværdige. Givet og forhandlet i Altenkirchen by i det Herrens år
1315 dagen efter de hellige martyrer Felix og Auctus.

294

1315. 6. september. Roskilde.

Biskop Oluf af Roskilde indstifter kantoriet som fjerde dignitet ved Roskildekirken.

Afskrift i Uppsala Universitetsbibliotek (Roskildebispens jordebog).

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Da vi, skønt uværdig, ved Guds forsyn var kaldet til at beklæde Roskildekirkens bispestol, forefandt vi i selve kirken kun tre digniteter, nemlig
dekanatet, provstiet og ærkedegneembedet, indstiftede i længst forsvundne
tider og indbyrdes adskilte og skarpt afmærkede ved bestemte grænser og
områder med hensyn til deres administrative og øvrige embedsforretnin
ger1) — idet dog ledelsen af koret og omsorgen for dem, der besøger
koret under gudstjenesten, ikke var overdraget noget af de fornævnte em
beder og digniteter, — har vi til ære for den hellige og udelelige treenig
hed, den glorrige jomfru Maria og martyren St. Lucius og til gudstjenestens
forøgelse overvejet fra ny at indstifte et kantori i denne kirke som den
fjerde dignitet såvel i rækkefølge som rang og at indrette det til at bestå til
evige tider, så at den til enhver tid værende kantor i denne kirke, kan have
ledelsen af koret og af dem, der gør tjeneste i koret, såvel vikarer som skola
rer, hvad angår gudstjenesten såvel om dagen som om natten, og oplære og
undervise dem, der læser og synger i koret på den gamle og sømmelige
måde og gøre dem veluddannede og udlærte i det fornævnte. Efter at have
overvejet sagen omhyggeligt med vort kapitel opretter og indstifter vi med
dets samtykke et kantori i denne vor kirke, og vi henlægger og annekterer
til kantoriet den kirkelige jurisdiktion i fire herreder i Vestersyssel nemlig
Arsherred, Tuseherred, Skippingherred og Odsherred, de store sager und
tagne, som kaldes de biskoppelige sager; fremdeles kirkerne i Stillinge og
Vallekilde og et halvt bol i Brøndbyøster at besidde med rette evindelig,
således at den, der til enhver tid måtte være kantor i Roskilde, frit til sit
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eget brug skal modtage afkastningen af jurisdiktionen i de nævnte fire her
reder, således som en af de tre fornævnte digniteter plejer at modtage i sin
jurisdiktion, og han skal have den almindelige jurisdiktion i disse fire
herreder og af de nævnte kirker og det halve bol modtage frugterne og
overskuddet ubeskåret, forudsat at han, som retten kræver, i enhver af
disse kirker indsætter en evig vikar, som personlig kan gøre tjeneste
sammesteds og modtage en passende del af kirkens frugter. Og underkan
toren, som han er pligtig at holde i koret, skal han årligt give 30 mark
gængse kobberpenge for hans arbejde. Til vidnesbyrd herom er vort segl
sammen med vort kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i
det Herrens år 1315 den 6. september.
1) potestas iurisdiccionis omfatter alle bispens og kannikernes embedsforretninger, bort
set fra forvaltningen af sakramenterne og forkyndelsen.

1315. [Før 8. september]1). Tranekær.
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Kong Erik 6, Menved slutter forlig med grev Gerhard 3. af Rendsborg.

1. Udtog af Hvitfeld:

mellem ham og hans svoger, grev Gerhard af Rendsborg, blev der slut
tet følgende forlig: Alt det, som er sket mellem kongen og hans (grevens)
folk indtil denne dag, hvilken sag det end kan være, skal være dødt og
klart afgjort. Greven skal bistå ham med al sin magt, og kongen skal be
skytte og forsvare ham, som en herre bør gøre mod sin tjener. De valgte
grev Otto af Hoya til voldgiftsmand herom. Krævedes der yderligere
garantier, skulde det stå til ham at bestemme det. Givet i Tranekær.

I

2. Registratur hos Stephanius:

F

JL^t forlig mellem kongen og grev Gerhard af Rendsborg. 1315.
1) kong Erik udstedte breve på Tranekær den 23. og 28. november, se nr. 307—09;
men dette forlig må sikkert sættes endnu tidligere, jf. de breve, der blev udstedte mellem
kongen og greven 8. september, se nr. 296 og 298—99.

1315. 8. september. Stege.

296

Kong Erik 6. Menved aftaler med grev Gerhard 3. af Rendsborg de betingelser, på
hvilke han skal hverve lejeriddere til kongen.

1. Udtog af Hvitfeld:

Nr. 297
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an forlangte, at hans svoger grev Gerhard af Rendsborg, skulde
komme ham til hjælp med 60 mand. Og han skulde have for hver
knægt 12 mark sølv og for en rytter 20 mark. Han vil yde erstatning for
fængsel, skade og tab. Når de ankom, skulde de have halvdelen af pen
gene. Bliver de et fjerdingår, og krigen varer så længe, skal de have hele
summen. Når et fjerdingår er forløbet, skal han have et halvt års frist til
at betale dem for skade og fængsel. Greven overlod til kongen, hvad han
vilde give ham for hans eget vedkommende. Bliver den forskrevne sold ikke
betalt greven et halvt år efter, da skal marsken1) herr Niels Olufsen, Ditlev
Wolf og Ulrich Maltzan holde indlager i Vordingborg, herr Henrik af Meklenborg i Sternberg eller Brandenburg, grev Johan af Holsten i Plon og ikke
drage bort uden grev Gerhards samtykke, indtil den hele sum er blevet ham
betalt.
Forhandlet i Stege år 1315 på Vor Frues fødselsdag.

H

2. Registratur hos Stephanius:

m den løn, som kongen lovede grev Gerhard af Rendsborg og junker
Johan af Holsten for deres riddere og væbnere.
1) læs: drosten.

1315. 8. september. Stege.
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Kong Erik 6. Menved aftaler med grev Johan 3. af Holsten de betingelser, på
hvilke han skal hverve lejeriddere til kongen.

1. Udtog af Hvitfeld:

(jrev Johan fik et lignende brev1).
2. Registratur hos Stephanius:

m den løn, som kongen lovede grev Gerhard af Rendsborg og junker
Johan af Holsten for deres riddere og væbnere.
1) jf. nr. 296.

1315. [8. september?].

298

Kong Erik 6. Menved lover at betale løn til grev Gerhard 3. af Rendsborgs vasaller,

når de er i hans tjeneste.

Registratur hos Stephanius.

t kongen lover løn til greven af Rendsborgs vasaller, som han måtte
uføre i hans tjeneste. 1315.

A
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1315. 8. september. Stege.

299

Kong Erik 6. Menved mægler en våbenstilstand mellem grev Gerhard 3. af Rends

borg og Ditmarskerne.

i. Udtog af Hvitfeld:
o

Ar 1315 i Stege på Vor Frue dag sluttede han en våbenstilstand imellem
JlX sin svoger, grev Gerhard af Rendsborg, på den ene side og ditmarskerne
på den anden side. Der skal være en våbenstilstand, som ubrødelig skal
holdes, til Helligtrekongers dag om den strid og trætte, som har været imel
lem dem. Og hver skal beholde gods og ejendom, som de nu har, til for
nævnte tid. Men ingen skal befatte sig med at optage indtægter af det gods,
som der endnu er trætte imellem dem om, inden fornævnte tid. Ditmar
skerne skal i mellemtiden have frit lejde af greven til at drage til os og
andre, som vil gøre og undlade noget for hans skyld.
De skal give hinanden deres åbne brev derpå. Givet som ovenfor.
2. Registratur hos Stephanius:

K

ongen slutter forlig mellem grev Gerhard af Rendsborg og indbyggerne
-i Ditmarsken. 1315.

1315. 8. september. Stege.
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Kong Erik 6. Menved anmoder rådet i Lübeck om at udbetale stadens værneskaty der

forfalder juledag 1315, til fyrst Henrik 2. af Meklenborg.
Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i dette brev anviser den velbyrdige mand, vor elskede
måg, herr Henrik, herre til Meklenborg, at hæve 375 mark lybske penge,
som de gode mænd, borgerne i Lübeck, er pligtige at betale os nu først
kommende juledag, for hvilken sum vi, hvis de nævnte borgere betaler den
til vor højtelskede måg, ved dette brevs ordlyd erklærer de fornævnte bor
gere for kvit og fuldstændig fri at være. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Stege i det Herrens år 1315 Vor Frue dag.

E

1315. 8. september, Reg.Dan. nr. *1111, se nr. 350.
2. Række. VII.
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1315. 9. september. Lund.

301

Ærkebiskop Esger af Lund erklærer med samtykke af sit kapitel alle de domme,
hans forgængere har afsagt mod Uppsala kapitel og gejstlige ved Uppsala kirken, for
døde og magtesløse.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

sger, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen med alles frelser.
Den alvorlige og farlige strid, der fordum blev vakt mellem vor Lunde
kirke og Uppsalakirken af djævelen, der såede denne usæd, mishager os så
meget desto mere og strider mod vore ønsker, som den vides at være forbun
det med store udgifter, og vi er bevæget af et kraftigt ønske om, at der mellem
disse kirker skal herske en urokkelig enighed, en inderlig fred trives, og en
sand kærlighed vare evindelig. Da vi i denne sag, der i så særlig grad ligger
os på sinde, bestræber os for ad fredelig vej omhyggeligt at gøre vor ind
flydelse gældende, for at stridighederne kan fjernes, farerne borttages,
uretten tilintetgøres og alle vanskeligheder fremtidig ophøre mellem disse
to kirker, og for at Uppsalakirkens ære kan bevares uskadt, erklærer vi
— for at kilden til al ondskab og strid kan fjernes — med samtykke og
bifald af vort elskede kapitel, alle domme, som måtte være afsagt af vore
forgængere på nogensomhelst måde mod kapitlet og ligegyldigt hvilke
personer ved Uppsalakirken, for døde og magtesløse. Kravet om betaling
af de udgifter, der er opstået ved disse processer ved kurien eller noget
som helst andet sted, frafalder vi med samtykke af vort fornævnte kapitel
fuldstændigt og udtrykkeligt med alle artikler og gunstige klausuler. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det
Herrens år 1315 dagen efter Vor Frues fødsel.

E
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Hertug Erik og hertug Valdemar af Sverige skifter ved et såkaldt havdaskifta
deres besiddelser i Sverige mellem sig for et tidsrum affem år, hvorved Nørre Halland

med Varberg og Hunehals tilfalder hertug Erik.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

rik og Valdemar, af Guds nåde de Svenskes hertuger, til alle, der får
I dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.

E
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Alle skal vide, at i det Herrens år 1315, dagen efter Vor Frues fødsel, blev
der på Lodose slot holdt følgende forhandling mellem vor højtelskede bro
der hertug Valdemar og os, efter at der var givet edeligt løfte på begge
sider, at... slottene Varberg og Hunehals med hele Halland på denne side
af Åtran ... med samme landes tilliggender hver især ved et skifte, der
kaldes håvdaskifta, skal overgå i fred og ro til os hertug Erik og vore arvin
ger for et tidsrum af fulde fem år at regne fra nærværende skrivelse ... og at
slottene, hvert og eet, der tilhører os begge skal stå åbne for ham og for os
efter ønske, og ingen foged skal uden samtykke af os begge indsættes på
noget af vore slotte, og enhver, der bliver indsat, skal straks give sit åbne
brev, at når en af os dør, skal han ikke overgive noget menneske slottet
undtagen den overlevende, hvis han er tilstede i den afdøde arvings navn,
ligegyldigt hvilket slot han måtte besidde ... Til urokkeligt vidnesbyrd om
alt dette er vore segl hængt under dette brev. Givet i Lodose fornævnte år
Og dag.
1315. Efter 29. september, Reg.Dan. nr. *1115, se nr. 354.
1315. J5- oktober, Reg.Dan. nr. *1116, se 1318. 15. oktober, DRB II 8 nr. 54.
1315. 22. oktober, Reg.Dan. nr. 1813. Året er ikke 1315, hvad der beror på en trykfejl
i SRD VIII 179, men 1365, som det fremgår af Løgumbogen p. 418—19.

1315. 25. oktober. Wolgast.

303

Hertug Kristoffer af Halland og Samsø slutter forbund med hertug Vartislav 4. af
Pommern og lover, hvis han bliver konge i Danmark og fyrst Vizlav af Rygen dør

uden arvinger, at forlene ham med Rygen.
Original i Stettin.

ristoffer, af Guds nåde hertug af Halland og Samsø, til alle, der ser
u dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi af al magt vil bistå vor højtelskede broder
Vartislav, af Guds nåde Vendernes og Kassubiens hertug, og ligeledes
hans børn, hvis Gud skænker ham nogle, således at vi er pligtige at bistå
ham og samarbejde med ham og hjælpe ham mod alle i verden med und
tagelse af vor højtelskede broder, herr Erik, af Guds nåde de Danskes og
Venders konge; vi vil også modvirke hans tab og uret overalt, så vidt som
vi kan det, og af al magt befordre hans fremgang. Ydermere lover vi, at
hvis herr Vizlav, Rygboernes fyrste, dør uden en søn som lovlig arving, og
vi efter vor broder, den nævnte herre konge af Danmark, opnår Danmarks
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riges trone, skal vi og er vi pligtige at tilstå og overlade vor broder, den
nævnte herr Vartislav og hans ægtefødte sønner, hvis han har nogle, med
evig forleningsret alle lande, der tilhører Rygboernes nævnte fyrste, og herr
Vartislav selv skal og er forpligtet til at aflægge mandsed til os og vore
sønner af de samme lande, der således er ham tilstået af os, og tjene Dan
marks riges krone tro og hengivent. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Forhandlet og givet i Wolgast i det Herrens år
1315 på de hellige martyrer Crispins og Crispinianus’ dag.
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1315. 27. oktober. Jever.

Erkemboldus, kaldet Bolto, klerk i Bremen stift og offentlig notar, udsteder et
notarialinstrument, i hvilket magister Johannes Bule, kannik i Bremen og kapitlets
befuldmægtigede, på kapitlets vegne opfordrer ærkebiskop Jens Grand af Bremen,

som var til stede, til at vende tilbage til Bremerkirken, hvad han nægtede.
Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1315. 11. november.

305

Roskildekanniken herr Daniel giver to lybske borgere fuldmagt til at sælge et hus,

han ejer i Lübeck.
Referat i Ober Stadtbuch (Lübeck).

et skal man vide, at præsten Herman v. Sconenborne af herr Dietrich
Teste, præst, og Johan Stephani købte et hus, der tilhørte deres onkel
herr Daniel, Kannik i Roskilde, beliggende i Herzengrube1) .... Og herr
Daniel selv sendte et åbent brev, bekræftet med sit og Nykøbingborgernes
segl, der bevidnede, at de fornævnte herr Dietrich og Johan havde fuld
magt i hans navn.

D

1) Herzengrube = fossa ducis (Lüb. UB. III reg.).
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1315. 21. november. Lund.

Biskop Magnus af Växiö, Ulf, kannik sammesteds, og Bo, præst i Gårdsby, be
vidner, at den udvalgte biskop Olof af Uppsala er indviet i Lund efter at have aflagt

ed til ærkebispen af Lund, samt at to kanniker fra Uppsala har forlangt valget stad
fæstet.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.
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agnus, af Guds nåde biskop i Växiö, og Ulf, kannik sammesteds, og
Bo, sognepræst i Gårdsby, i samme stift, til alle, der får dette brev
at se, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt og bevidner ved dette brev, at da vi var nærværende og
til stede i Lund ved stadfæstelsen og indvielsen af den ærværdige herre og
fader i Kristus Olof1), af Guds nåde indviet til ærkebiskop af Uppsala, ud
talte samme herr Olof sig offentligt på følgende måde, idet overhovedet
intet ord er tilføjet eller borttaget: Jeg Olof, der skal ordineres til biskop
ved Uppsala kirke og ved Eders høj hellige bistand skal modtage mit em
bede som forkynder, bekender, at den hellige og uudsigelige treenighed,
faderen og sønnen og den helligånd, af naturen er een Gud, af een substans,
af een natur, af een storhed og kraft; jeg bekender, at sønnen, der er evig
ligesom faderen og den helligånd, er undfanget i timeligheden af den samme
helligånd, og jeg tror, at han er født afjomfru Maria, han som led for men
neskenes frelse, nedsteg til dødsriget og stod op derfra som sejrherre og
opsteg til himlene, og han vil komme ved verdens ende for at give hver
enkelt efter deres gerninger. Fremdeles bekender jeg at ville underkaste
mig og forkynde de fire hovedsynoders: Nikæas2), Konstantinopels3), Efesos’4) og Chalcedons5) bestemmelser og beslutninger foruden de love, syno
der og dekreter, som den ortodokse tro underkaster sig. Vranglære og
splittelse og det, der virkelig går imod troen, fordømmer og forbander jeg.
Jeg erklærer som ovenfor, at jeg også vil arbejde med iver, råd og i fælles
skab for Dig og Dit privilegium og den hellige Lundekirke og Dine efter
følgere i overensstemmelse med de hellige regler og det apostoliske sædes
bestemmelser, der er udstedte i medfør af de hellige regler og love, efter
min evne og magt, i samme omfang som mine forgængere har adlydt og
underkastet sig, for dette ærkesædes offentlige og private sager, og at jeg
ikke uden dets samtykke vil bifalde vigtige ting og bestemmelser, undtagen
det, som angår mit eget sogn og stift, og jeg underskriver som ovenfor dette
mit løfte for Gud og hans helgener med denne kirke som vidne. Dertil
erklærer og bevidner vi også i sandhed, at de gode mænd, magister Nils
og Thomas, kanniker i Uppsala og samme kapitels prokuratorer, da de
bad om bekræftelse og indvielse af fornævnte herr Olof, der da var udvalgt,
gentog den erklæring, som var fremsat ved forelæggelsen af valgprotokol
len, idet de sagde, at de selv altid vilde støtte sig på de to fornævnte ting og
det, som på nogensomhelst måde står i forbindelse dermed, som om samme
var sket umiddelbart i forvejen, og at de bad om de fornævnte to, nemlig
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bekræftelsen og indvielsen, med forbehold til enhver tid i alle ting af det
apostoliske sædes myndighed, vilje og bestemmelse, som ikke bør eller kan
præjudiceres i nogensomhelst sag og af nogensomhelst. Til vidnesbyrd om
det foranstående er derfor vort og de fornævnte Ulfs og Bos segl hængt
under dette brev. Forhandlet i Lund i år 1315 dagen før den hellige jom
fru og martyr Cecilias dag.
1) jf. nr. 292. — 2) år 325 (vendt mod arianismen). — 3) år 381. — 4) år 431 (vendt
mod nestorianerne). — 5) år 451 (vendt mod monofysiterne).
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1315. 23. november. Tranekær.

Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Rostock forskellige privilegier på Skånemar-

kedet.
Original i Rostock.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
1 brev, hilsen evindelig med Gud.
På grund af den særlige kærlighed, som vi af oprigtig følelse nærer til
vore elskede borgere i Rostock, og da deres mangeartede tro tjeneste kræ
ver det, ønsker vi, at alle skal vide, såvel efterkommere som nulevende, at
vi tilstår disse borgere, når de sejler til vore markeder i Skanør, så længe de
med tro tjeneste slutter sig til os og vort riges krone, den særlige nåde, at vi
tilstår dem på de fornævnte markeders tid ved Falsterbo at udøve fuld juris
diktion med hensyn til gæld og stridigheder, som kaldes skeldzword1), imel
lem dem personligt og at slutte den endeligt for deres foged, som de sam
mesteds indsætter for sig i kraft af vor myndighed. Vi giver dem yderligere
den særlige nåde, at de på hvilken dag, de end måtte ankomme til kysten
med deres skibe og varer, hvad enten det er helligdag eller hverdag, frit
må udlosse deres skibe og bringe deres varer og andet i land. Angående
dette vil vi ikke, at nogen af vore fogeder lægger disse vore borgere hindrin
ger i vejen, når de udlosser den slags varer. Til vidnesbyrd herom har vi
givet dem dette brev og til yderligere stadfæstelse bekræftet det med vort
segl. Givet på vort slot Tranekær i det Herrens år 1315 den hellige pave og
martyr Clemens’ dag i vor nærværelse.

E

1) plattysk form for skældsord, ukvemsord.
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Kong Erik 6. Menved stadfæster herr Erik af Langelands enke fru Sofies gave

til Roskilde Agnete kloster afjordegods, som hun har arvet efter Erik 4. Plovpennings

døtre, Jutta og Agnes.
Original i Rigsarkivet.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vor frænde den velbyrdige fru Sofie, enke efter herr
Erik, fordum herre af Langeland, personlig i vor nærværelse for sin, sin
elskede ægtefælles og sine afdøde forfædres sjæle frit gav og lovligt skødede,
uden omsvøb og endeligt til St. Agnete kloster i Roskilde af dominikaner
nes orden i broder Knuds, samme ordens provincials, hænder alt sit gods
beliggende på Sjælland, Skelskør undtaget, løst og fast, landsbyer, agre,
enge, fiskevande, skove, møller og søer med alle tilliggender, tilhørende fru
Sofie selv ved arv efter hendes søstre, de velbyrdige frøkener Jutta og Ag
nes, og ydermere alt hendes gods på Als med al ret, som hun har til det,
at besidde evindelig. Dertil lovede ovennævnte fru Sofie, at hun hurtigst
muligt vil skøde alt godset selv eller ved sit lovlige sendebud på Sjællands
landsting og oplade det helt til klostrets prælater og prokuratorer. Vi be
kræfter derfor evindeligt med vort segls værn denne gave og skødning, der
er sket for os, som rigtig og from og i ingen henseende i strid med landets
love, således som vi med kyndige folks råd har konstateret. Dette er for
handlet i vor nærværelse på vort slot Tranekær under tilstedeværelse af herr
Valdemar, hertug af Sverige, herr Guido, vor kansler, de herrer Peder Mule
af Bæg, Ingvar Hjort, Jakob Flæb, Niels kaldet Munk, Peder Brun, den
nævnte frues foged, og mange andre velbyrdige og gode mænd. Givet på
vort fornævnte slot i det Herrens år 1315 fredag efter St. Katrine, jom
fru og martyrs dag.

E
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Kongens kansler Guido, Peder Mule af Bæg og flere bevidner, at fru Sofie, enke

efter herr Erik af Langeland, i kongens nærværelse skødede til St. Agnete kloster i

Roskilde alt jordegods på Sjælland, som hun havde arvet efter kongedatrene Jutta og
Agnes, dog med undtagelse af Skelskør, og dertil alt det gods, hun havde på Als.

Original i Rigsarkivet.

Nr. 310

6. december 1315

184

uido, de Danskes berømmelige konges kansler, Peder Mule af Bæg,
Ingvar kaldet Hjort, Jakob Flæb, Niels, kaldet Munk og Peder kaldet
Brun, til alle, der får dette brev at se, hilsen med alles frelser.
Vi bevidner ved dette brevs ordlyd, at vi har været nærværende og hørt,
dengang den velbyrdige frue Sofie1), enke efter herr Erik, fordum herre af
Langeland, personlig i nærværelse af den stormægtige fyrste, vor herre, de
Danskes berømmelige konge til frelse for sin og sin elskede ægtefælle og sine
afdøde forfædres sjæle frit gav og lovligt skødede, uden omsvøb og ende
ligt, uden nogen undtagelse og betingelse, til St. Agnete kloster i Roskilde,
af dominikanernes orden, i broder Knuds, samme ordens provincials,
hænder alt sit gods, beliggende på Sjælland, Skelskør undtaget, løst og fast,
landsbyer, agre, enge, søer, fiskevande, skove og møller med alt tilbehør,
tilhørende fru Sofie selv som arv efter hendes søstre, de velbyrdige frøkener
Jutta og Agnes, og ydermere alt sit gods på Als med al ret, som hun har til
det, at besidde evindelig. Dertil lovede den fornævnte frue, at hun hurtigst
muligt vilde skøde alt sit gods til fornævnte kloster selv eller ved sit lovlige
sendebud på Sjællands landsting og oplade det helt til klostrets prælater og
prokuratorer. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet på Tranekær slot i det Herrens år 1315 fredag lige efter St. Katrine
jomfruens dag.

G

1) jf. nr. 308.
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1315. 6. december.

Jens Jakobsen Degn skænker Sorø kloster forskelligt jordegods på Sjælland.

Referat i Sorø gavebog.

en ansete og gudhengivne mand Jens Jakobsen kaldet Degn, vasal hos
herr Henrik, greve af Gleichen, gav efter mange velgerninger, som
han modtog af Vor Frue kloster i Sorø, snart i rede penge og snart i andre
ting, som han havde meget behov, ved fri gave til klostret alt sit jordegods i
Bennebo, Kalundborg og Holbæk med alt tilbehør for sin sjæls frelse, og
han skødede det ved den velbyrdige mand Mogens Syndesens hånd til
evindelig besiddelse i det Herrens år 1315 St. Nicolaj dag.

D
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1315. 14. december. Nyborg.

Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6. Menved.

[z4. december] 1315
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Nr. 312

1, Udtog af Hvitfeld:
Denne forhandling, som skete i Nyborg, mellem kong Erik og hertug Erik af Sønderjylland, lyder
således:

t år 1315, dagen efter jomfru Lucies dag, blev der sluttet forlig således
. i Nyborg, at al den kiv, trætte og misforståelse, som har været imellem
dem, af hvad årsag det end kan være, skal være endt. Kongen har valgt tre
personer til voldgiftsdommere, og han tre. Kong Erik tog hertug Erik af
Sverige, grev Otto af Hoya og et hundrede riddere og riddermandsmænd
med dem. Hertugerne (?) tog hertug Erik af Sachsen og grev Henrik af
Schwerin og et hundrede riddere og riddersmandsmænd på sin side. Hvad
de seks eller fire voldgiftsdommere kan sige om deres beskyldninger, derved
skal det blive. Disse voldgiftsdommere skal mødes i Assens på Fyn først
kommende St. Mikkelsdag. Kan nogen ikke komme, da må han, som havde
taget denne, tage en anden i hans sted. Disse seks eller fire skal sværge os en
ed, at de ikke skal forlade Assens, før de i mindelighed eller med retten
har bragt striden imellem os til afslutning. Vore høvedsmænd skal på begge
sider holde godt naboskab, for at der ikke skal gives årsag til misforståelser.
Opstår der nogen trætte i mellemtiden, skal den også forelægges de fornævn
te betroede dommere. Biskop Jens af Slesvig og Jens af Ribe er tillige med
deres slægt og venner indbefattet i dette forlig. Vi skal ikke beskytte eller
hjælpe kongens fredløse mænd. Vi skal tjene kongen med 100 heste i den
krig, han har med markgreverne, til den er afsluttet; vi skal føre dem til
Grevesmuhlen på vor bekostning, kongen skal erstatte dem den skade, som
de måtte lide. For dette er hertug Erik af Sachsen, Claus Bønstrup, Tho
mas Alsing, drost, Otto Pogwisch, Johan v. Wedel, riddere, og Knud Friis
gået i borgen.

A

2. Registratur hos Stephanius:

F

JL orhandling i Nyborg mellem kongen og hertug Erik af Jylland. 1315.

1315. [14. december].
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Kong Erik 6. Menved lover hertug Erik 2. af Sønderjylland, at hvis nogen af de

100 ryttere, som hertugen ifølge forliget i Nyborg, se nr.311, er pligtig at sende kong
Erik til hjælp i krigen mod markgreverne af Brandenburg, bliver taget til fange, vil

han løskøbe dem og i det hele holde dem skadesløse.
1. Udtog af Hvitfeld:

Nr. 313
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ong Erik gav ham et brev, at hvis han led nogen skade på de 100 he- ste, han skulde tjene ham med, skulde han inden år og dag løskøbe
fangerne og inden to år efter betale skaden.

2. Registratur hos Stephanius:

t kong Erik skal befri hertugen afJylland og hans mænd og holde dem
. skadesløse, hvis de bliver taget til fange.

A
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1315. 14. december. Nyborg.

Kong Erik 6. Menved) hertug Erik af {Sverige) og 73 af kongens forlovere ved det

forlig, han sluttede med hertug Erik 2. af Jylland i Nyborg 1313 14. december) lover

at holde forliget) og at 21 forlovere) som endnu ikke har afgivet deres løftC) vil gøre
dette 18. december i Tyrstrup kirke.
1. Udtog af Hvitfeld:

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og Erik, (af Guds
nåde) hertug af (Sverige), hilsen til alle o.s.v. evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi og den ædle mand, herr Otto, greve af Hoya, vor
elskede måg, drost Niels Olufsen, Erik Eriksen, marsk Lave, Peder Grubbe,
Peder Mule af Bæg, Ingvar Hjort, Jens Kande, Morten Due, Hamund
Lille, Peder Nielsen af Eljarød1), Jens Grubbe, Troels Splitaf, Jens Peder
sen, Lars Jonsen, Herlug Jakobsen, Marsk Troels, Albert Albertsen, Jakob
Flæb, Tord Amring, Jens Friis, Ove Thomsen, Folmer Arnoldsen, Jens
Uffesen, Erik Iversen, Eckhart Polz, Mogens Johansen Zeuet, Povl Mogen
sen, Mogens Ågesen, Elav2) Skriver, Oluf Flemming, Eberhard Moltke,
riddere, Ludvig Albertsen, Niels Munk, Åge Pedersen, Peder Vendelbo,
Bent Bentsen, Jakob Hak, Johan Hasenberg, Anders Pedersen, Troels Rød,
Lars Jonsen, Niels Hjort, Tue Pepelinck, Klaus Barnekow, Lars Tygesen,
Niels Palle(sen)3), Jens Olufsen, Sakse Pedersen, Jens Friis, PederWether,
Iver Bæg, Peder Laksmand, Gregers Hågensen, Åge Karlsen, Niels Kyrning, Niels Bosen, Gremer Jonsen, Palle Jonsen, Uffe Nielsen, Jens Hollinger, Gunnar Ågesen, Jakob Grubbe, Povl Povlsen, Jakob Flemming,
Niels Friis, Ove Iversen, Kristian Plovsen, Niels Mandrup kaldet Dus,
Bonde Snavs, Jakob Nielsen, Ulv Sonesen, Anders Sonesen, brødre, Bent
Bing, Arvid Ulfsen og Niels Gris har lovet fast på vor gode tro for alt og
hver enkelt ting, som indeholdes i det forlig, der er sluttet mellem os for
nævnte kong Erik, på den ene side, og den velbyrdige mand herr Erik,

E
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hertug afJylland, på den anden side, i Nyborg i det herrens år 1315 dagen
efter den hellige jomfru Lucies dag, som det klart fremgår af det herom
udfærdigede brev, og at de 21 riddere og væbnere, som endnu ikke har lovet
for den tro overholdelse af alle løfter, skal love fast på deres tro ved Tyr
strup kirke den nu førstkommende torsdag før den hellige apostel Thomas’
dag. Til vidnesbyrd herom er vore sekreter hængt under dette brev, indtil
vore store segl kan vedhænges. Givet på fornævnte sted, dag og år.
2. Registratur hos Stephanius:

m dem, som lover for overholdelsen af alt det, som indeholdes i den
dagtingning, som skete mellem kongen og hertugen af [Sønderjyl
land] i Nyborg.

O

1) Hvitfeld har: Hillerød. — 2) Hvitfeld har: Oluf. — 3) Hvitfeld har: Palle.
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Herr Erik, marsk, og 76 andre sønderjydske stormand lover som forlovere for hertug

Erik 2. af Sønderjylland, at hertugen vil overholde Ny borgforliget, og at de forlovere,
som endnu ikke har afgivet deres løfte, vil gøre det i Tyrstrup kirke 18. december.

1. Udtog af Hvitfeld:

isse efterskrevne var hertugen af Jyllands forlovere hos kong Erik med
hensyn til den fred, som blev sluttet i Nyborg: herr Erik, marsk, herr
Jens Mogensen, herr Henrik Kletkamp, herr Erik Blans, herr Lars Bemike,
herr Ludolf Nemitsen, Niels Hjort, Peder Godesen, Jens Grubbe, Johan
Hebt, Jens Tygesen, Rudolf Ruse1), Jens Esbernsen, Niels Jensen, Tord
Larsen Vekop, Jens Nielsen, Anders Mammesen, Lars Puge, Kristian
Bolt, Peder Skram, Herlug Sehested (?), Thomas Jul, Niels Båd, Otto Friis,
Troels Bolt, Niels Jensen, Kristian Iversen, Niels Naske, Oluf Dal, Åge Pors,
Niels Brok, Anders Buk, Knud Friis, Peder Hee, Jens Rig2), Asmund Kalv
sen, Halfdanjern, Jakob Roost, Peder Nielsen af Blans, Lars Gren, Niels Bæg,
Niels Rath, Knud Bondesen, Jens Lykke, Jens Sigvardsen, Jens Pedersen af
Stenderup, Jens Holk Kalleby, Hågen Rigvaldsen, Fikke Pedersen, Jens
Lavesen, Jens Bondesen, Bonde Naske, Karl Estridsen, Kristian Bjørnsen,
Palle Jonsen, Henneke Skielbre, Troels Pedersen, Jens Pedersen, Kalv
Pedersen, Niels Rød, Kristian Nielsen, Henze Smalsted, Ivar Jensen, Jens
Bondesen, Henneke Dosenrode, Jakob Abildgård, Hågen Pedersen, Niels
Bondesen, Lave Ågesen, Peder Mule, Lars Jonsen, Jakob Bane, Estrid3)

D
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Tygesen, herr Thomas, drost, herr Niels Bønstrup, herr Otto Pogwisch,
herr Johan v. (Wedel}4). De nævnte lovede på den herre hertug Eriks
vegne (ved den dagtingning, som fandt sted imellem dem i Nyborg i år
1315 den hellige jomfru Lucies dag, at de 23 riddere og væbnere, som endnu
ikke havde lovet for den tro overholdelse af alt det lovede, skal love fast
på deres gode tro i Tyrstrup kirke førstkommende torsdag før Thomas’
dag>.
2. Registratur hos Stephanius:

m dem, som på hertug Eriks vegne var forlovere hos kongen med hen
syn til det mellem dem i Nyborg sluttede forlig. 1315.

O

1) = Rutze. — 2) = Johan Rike (Breyde?) — 3) = Åstred — 4) Hvitfeld: Verle.

1315. [14. december]. Nyborg.
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Hertug Erik 2. af Jylland og hertug Erik af Sachsen lover såvel for sig selv som
for grev Henrik af Schwerin at holde det med kong Erik 6. Menved i Nyborg sluttede

forlig.

1. Udtog af Hvitfeld:

éd den dagtingning, som fandt sted i Nyborg mellem kong Erik og
hertug Erik dagen efter jomfru Lucies dag, var disse hans forlovere
fra Holsten: Niels Bønstrup, Thomas Alsing, Otto Pogwisch, Johan v. We
del og Knud Friis.
Hertug Erik af Jylland og herr Erik af Sachsen lovede at holde det, som
blev dagtinget, såvel for dem som for grev Henrik af Schwerin, og at de og
deres medforlovere, 100 riddere og svende, skal møde ved Tyrstrup kirke
torsdagen før Thomas’ dag og opfylde deres løfte.

V

2. Registratur hos Stephanius:

m dagtingningen i Nyborg mellem hertug Erik af Sachsen og hertu
gen afJylland på den ene side og kongen på den anden side, år 1315.

O
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1315. 21. december.

Henrik 2., fyrste af' Meklenborg, udsteder kvittering til Lübeck for modtagelse dels

af 300 pund lybske penge, som kong Erik af Danmark havde anvist ham hos staden,
og dels af stadens værneskat til den danske konge julen 1315.
Original i Lübeck.
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enrik, af Guds nåde fyrste af Meklenborg og Stargard, til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
Vi erkender ved dette brev, at vi af de gode mænd, Lübecks rådmænd
og borgere i alt har modtaget 300 pund lybsk, anvist os af den berømmelige
herr Erik, de Danskes konge, og 300 pund af de samme penge, som de var
pligtige at betale den herre kongen og os førstkommende juledag; for
hvilke penge vi erklærer dem i oftnævnte herre konges og vort eget navn
fuldstændig kvit, fri og løste at være. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1315 St. Thomas apostlens
dag.

H
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Fyrst Vizlav 3. af Rygen lover grev Johan 3. af Holsten hjælp, hvis han ikke kan

mægle et forlig mellem ham og broderen grev Gerhard 4. af Holsten.
1. Udtog af Hvitfeld:

izlav lovede herr Johan af Holsten, at hvis han ikke kan forlige herr
Gerhard, Gerhards søn i Holsten, og herr Johan om Holsten og andre
lande, skal han støtte Johan, så at alt det, som findes i grev Gerhards brev,
opfyldes overfor ham.

V

2. Registratur hos Stephanius:

A

1 It Vizlav lover at bistå junker Johan af Holsten.

1315.
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Kong Erik 6. Menved slutter forlig med fyrsterne af Werle.
Registratur hos Stephanius.

-Forlig mellem kongen og fyrsterne af Werle1); på tysk. 1315.
1) Nicolaus 2. og Johan 2.

1315. Oranienburg (Bötzow).
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Markgrev Valdemar af Brandenburg forlener Lars Jonsen med Ærø.

Udtog af Hvitfeld:

ertug Valdemar af Brandenburg forlenede herr Lars Jonsen og hans
arvinger med Ærø lensvis. Og han skulde give ham årligt 100 mark
brandenburgsk mønt i Stralsund. Hertug Kristoffer og Günther v. Käfern-

H
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berg har beseglet sammen med ham. Ligeledes Wedege v. Wedel, Henning
v. Blankenburg og Konrad af Redern. Udstedt i Oranienburg (Bötzow).
1315Reg.Dan. nr. 1817*, den såkaldte Valdemar-Erik’ske landsret for Estland, udelades,
da den er et lovarbejde og ikke har diplomform.
1315. Reg.Dan. nr. *1120, se nr. 349.

1315.
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Kong Erik 6. Menved stadfaster Revals privilegier.
Udtog af Hvitfeld:

° r 1315 gav han borgerne i Reval sit brev. Deri tilgiver han dem al
u vrede. Han stadfæster også deres privilegier, som er givet under hans
segl, efter at han er kommet til myndig alder. Om stadsmuren blev der
forhandlet således, at nogen skal sendes derover for at bese den. Hvis de
ikke er til skade for slottene, må de stå; ellers skal de nedbrydes.

A
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1315.

Mads Urne skøder jord og skov i Lemming mark til Alling kloster.

Allingklosters registratur.

ads Urnes latinske skøde på pergament på hans jord og skov i Lem
ming mark og et stykke skov, kaldet Tavlbord i Alling mark.
Givet 1315.
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1315.

Niels Torbensen overdrager Næstved St. Petri kloster sit gods i Borup.
Næstved klosters registratur.

iels Torbensen overdrog os for sin sjæls frelse sit gods i Borup, for at
der evindeligt skal læses en messe for ham med to årtider. I år 1315.

323

1315.

Herman Drav overdrager Næstved St. Petri kloster en gård i Købmandegade til af
holdelse af sjælemesser.

Næstved klosters registratur.

erman Drav overdrog klostret en gård i Købmandegade1), liggende
mod nord, som hans fader købte af præsten herr Walbert, på den

191
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betingelse, at vi hver uge skal lade holde fire sjælemesser ved en vikar for
altret i St. Peders kirke i Næstved. 1315.
1) i Næstved, jf. Repertoriet nr. 7360.

1315.
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Hertuginden fru Sofie skænker jordegods til Roskilde Agnetekloster.

G. 3: Roskilde Agneteklosters registratur.

o pergamentbreve1) på det gods, som hertuginden fru Sofie, gav til
klostret i kong Eriks nærværelse, det ene under datum 1315, det andet
1316.

T

G. 10:

ire pergamentbreve lydende på det gods, som hertuginden, fru Sofie,
gav til St.Agnete kloster. I det [første]: givet 1297 i det andet: 1317,
i det tredje: 1315, i det fjerde: 1326.

F

1) det er usikkert, hvilken af de to registraturer der er identisk med det bevarede
brev af 28. november, se nr. 309.

1315.
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Torben Kalv pantsætter bl. a. godset Garnkær på Egå mark til Øm kloster.
Skanderborgske registratur.

t brev, at Torben Kalv har pantsat Øm kloster nogen jord og ager,
som kaldes Garnkær, på Egå mark, og noget andet af hans gods. Da
teret 1315.

E

1315.

326

Svend. Fynbo giver afkald på sine rettigheder med hensyn til Garnkær på Egå mark
til fordel for Øm kloster.
Skanderborgske registratur.

vend Fynbos tilståelsesbrev om den trætte mellem ham og Øm kloster
om Garnkær på Egå mark, at han opgiver samme trætte. Dateret 1315.

S

1315.
Niels Knudsen skænker en gård i Tørrild til Ring kloster.

Skanderborgske registratur.
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Nr. 328

1315

192

iels Knudsens gavebrev på en gård i Torrild til Ring kloster, date
ret 1315.

N
328

1315.

Erik Valdemarsen oplader Morten Due sit gods i Toreby og Toreby sogn.
Vordingborgske registratur.

remdeles et landstingsvidne fra Lolland, at herr Erik, søn af Valdemar,
som var konge i Sverige1), oplod Morten Due alt sit gods, løst og fast,
som han havde i Toreby og i Toreby sogn, som er i Rykkerup, Nagelsti,
Sundby og i Store Avnede, for en sum sølv og penge, som han var ham
skyldig. Givet 1315.

F

1) 1250—75.

[Før 1315?].
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Et brev angående Niels Ranes gods i Dronningholm.

Kalundborgske registratur.

JFremdeles et brev på herr Niels Ranes gods i Dronningholm1).
1) Niels Rane blev henrettet 1315.

1316. 10. januar.

330

Fru Margrete, enke efter Nicolaus, fyrste af Rostock, lover kong Erik 6. Menved

ikke at bortgifte sin datter Elisabet uden hans samtykke.
1. Udtog af Hvitfeld:

r 1316 lørdagen efter Helligtrekongersdag udstedte hun et brev til ham,
l at hendes datter Elisabet ikke skulde bortgiftes uden hans samtykke.
Giver hun hende bort, får hun intet af den medgift, som kong Erik har
lovet hende.

A

2. Registratur hos Stephanius:

m det, at den nævnte Margretes datter ikke bør bortgiftes uden kon
gens samtykke.

O
331

1316. 10. januar. Vordingborg.

Kong Erik 6. Menved betaler fru Margrete af Rostock 1000 mark vendisk, som

han skylder hende.
1. Udtog af Hvitfeld:

14- januar 1316

i93

Nr. 333

amme tid betalte han hende i Vordingborg 1000 mark slaviske penge,
som han skyldte hende.

S

2. Registratur hos Stephanius:

t den samme Margrete gav kongen kvittering for betaling af 1000
l mark slaviske penge.

A

1316. 14. januar. Vordingborg.

332

Fru Margrete, enke efter fyrst Nicolaus af Rostock, overdrager til kong Erik 6.

Menved Ribnitz, Sülz og Marlow.

i. Udtog af Hvitfeld:

° r 1316 onsdagen efter ottendedagen1) efter Helligtrekongers dag har
L fru Margrete af Rostock, fordum Nicolaus af Rostocks hustru, i Vor
dingborg på sine egne og på sin datter Elisabets vegne opladt til kong Erik
Ribnitz, Sülz og Marlow, hvilke steder hun havde som morgengave.
Hun giver afkald og forpligter sig2) til at overgive kong Erik dem til kyndel
misse. Hun løser de fornævnte vasaller fra deres ed og henviser dem til
kong Erik.

A

2, Registratur hos Stephanius:

t fru Margrete af Rostock overdrager kongen Ribnitz, Marlow og Sülz
l i år 1316.

A

1) Hvitfeld har ‘søndagen’, jf. nr. 333, hvor samme dag bestemmes som ‘onsdagen
efter ottendedagen efter Helligtrekonger’. — 2) der har muligvis i det latinske brev stået:
per fidem nostram promittimus', teksten er gengivet herefter.

1316. 14. januar. Vordingborg.

333

Kong Erik 6. Menvedforlenerfru Margrete, enke efterfyrst Nicolaus af(Rostock),
med det gods i Blekinge, Lolland og Jylland, som hendes ægtefælle havde haft, som

vederlag for hendes medgift og afståelsen af hendes datter Elisabets rettigheder til
Rostock m.m.

i. Udtog af Hvitfeld:

an forlenede hende på samme tid, onsdagen efter ottendedagen efter
Helligtrekonger, i Vordingborg med alt det gods i Blekinge, Lolland
og Jylland, som han havde givet hendes husbond Nicolaus af (Rostock)1)

H

2. Række. VII.

13

Nr. 334

3. februar [1316—1322}

J94

for hendes brudeskat2), og foral den rettighed, som hendes datter Elisabet kunde have til fyrstendømmet Rostock og andre steder i hans lande og
riger, så længe fru Margrete lever, for 2000 mark sjællandske penge i rente,
som han eller hans arvinger ikke skal anfægte. Han tilstår deri, at hans rige
har modtaget fuldt vederlag for indtægten af de forskrevne 2000 mark. Han
forbyder derfor sine fogeder at lægge hende nogen hindring i vejen3) med
hensyn til fornævnte gods. Junker Johan af Holsten og ti riddere, drosten
Niels Olufsen, DetlevWolf, Erik4) Maltzan, Otto Dosenrode, Jens Kande,
Jakob Flæb, Morten Due, Manne Porsfeld forpligtede sig til at gå i indlager
i Vordingborg eller Søborg og ikke drage bort, før fornævnte sum er betalt.
2. Registratur hos Stephanius:

At kongen overgiver samme fru Margrete alt det gods i Blekinge, LolxX land og Jylland, som hendes mand var forlenet med af kongen. 1316.
1) Hvitfeld har Werle. — 2) d.v.s. livgeding. — 3) svarer til originalens impedire. —
4) en Erik M. kendes ikke; formodentlig fejl for Ulrich.
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[1316]. 3. februar. [—1322]. Welin.

Den livlandske ordensmester Gerhard anmoder rådet i Reval om, at nogle røvere fra
den danske konges territorium må blive fordrevet.

Original i Revalarkivet.

roder G(erhard), stormester for de tyske brødre i Livland, til de gode
og beskedne mænd, staden Revals foged og rådmænd, oprigtig hen
givenhed med hilsen evindelig.
Eftersom nogle ryggesløse mænd, der forener sig fra forskellige egne og
ofte søger tilflugt i den herre kongen af Danmarks land, volder tab og
plyndring imod Dorpat stift og russerne, beder vi Eder, gode mænd om,
... at I vil drage omsorg for, at de jages ud af landet .... skrevet i Welin
på den salige biskop Blasius’ dag.

B
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1316. 5. februar1) Vordingborg.

Fyrst Vizlav 3. af Rygen, fyrst Henrik 2. af Meklenborg, grev Nicolaus 1. af
Schwerin, grev (Gerhard 3.) af Rendsborg, grev Johan 3. af Holsten og ti riddere

lover at drage i indlager, indtil det beløb på 2000 mark, der tilkom fru Margrete, enke

efter grev Nicolaus af Rostock, og hendes datter Elisabet, som vederlag for hendes
medgift og afståelsen af hendes rettighed til Rostock m.m., er betalt.

195

6. februar 1316

Nr. 336

Udtog af Hvitfeld:

yrst2) Vizlav skal drage i indlager i Barth, fyrsten af Meklenborg i
Sternberg, Nicolaus af Schwerin i Wittenburg, grev3) Gerhard i Rends
borg, grev Johan af Holsten i Plon og de ti riddere i Næstved og ikke drage
ud derfra, før fornævnte sum er betalt. Forhandlet i Vordingborg år 1316
på jomfru Agates dag.

F

1) Rep. nr. 1157 antager, at dette brev er en del af nr. 333, som er udstedt ‘på jomfru
Agates dag’, mens datum i begyndelsen af nr. 333 ‘onsdagen efter ottendedagen efter
helligtrekonger’ skal høre til det foregående brev, nr. 332. Denne antagelse synes bekræftet
ved, at der i Stephanius’ registratur kan findes en notits om nr. 333, men ingen om dette
brev. Alligevel må man antage, at der har foreligget to forskellige breve, og at Stephanius
har undladt at registrere det ene, som det ses i flere tilfælde med breve, Hvitfeld alene
kan have kendt gennem rigsbrevbogen, men hvortil intet modsvarende findes hos Ste
phanius. I nr. 333 anføres, at grev Johan af Holsten og ti riddere skal drage i indlager på
Vordingborg eller Søborg, mens der i nr. 335 foruden grev Johan og de ti riddere nævnes
en række fyrster, som alle forpligter sig til at gå i indlager, men på andre end de fornævnte
steder; grev Johan således i Plon, de ti riddere i Næstved. Det må derfor antages, at kong
Erik foruden brevet af 14. januar med de deri nævnte forlovere yderligere har måttet
stille et antal forlovere, og dette har foranlediget brevet af 5. februar. — 2) Hvitfeld har
‘hertug’. — 3) Hvitfeld har Henning.

1316. 6. februar. Uppsala.

336

Uppsala kapitel giver magister ffils Sigfastsson, kannik sammesteds, fuldmagt til
at ansøge paven om tildeling af palliet til den udvalgte ærkebiskop Olof af Uppsala,

Original i det svenske rigsarkiv.

rovsten og kapitlet ved Uppsala kirke til den høj hellige fader og herre i
Kristus, deres herre .., ved Guds forsyn pave for den hellige og alminde
lige romerske kirke, med al ærbødighed og ydmyge kys på hans hellige
fødder.
Vi meddeler ved nærværende Eders hellighed, at vi udnævner, indsætter
og forordner den gode mand, vor elskede medkannik, magister Nils Sigfastsson, til vor befuldmægtigede og særlige udsending for at bede Eders
hellighed indtrængende, ydmygt og ærbødigt i vort og vor kirkes navn om,
at palliet, tegnet på den biskoppelige værdighed, nådigst må tilstås den
ærværdige fader, herr Olof, vor udvalgte biskop i Uppsala, bekræftet og
indviet af den ædle fader herr Esger, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas,
således som vi tror, at det fuldstændigt er Eders hellighed bekendt af hans

P

13*

Nr. 337

10. februar 1316
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brev, for at samme vor udvalgte biskop med Guds hjælp efter at have op
nået den fulde ærkebiskoppelige myndighed kan forestå og gavne os som
en god hyrde og hele riget i det, som angår hans embede, og vi under hans
hellige styrelse på frelsebringende måde kæmpe for Gud. Og vi giver vor
fornævnte befuldmægtigede og særlige udsending i fornævnte sag, og hvad
der end måtte angå den, fuldmagt og frihed til at forhandle, forsvare, ind
sætte en anden befuldmægtiget eller andre befuldmægtigede i sit sted og
til at udføre og fuldføre alt og de enkelte ting, som måtte være nødvendige
og også hensigtsmæssige vedrørende fornævnte sag, og som vi selv vilde
gøre eller kunde gøre, hvis vi var personligt til stede, idet vi erklærer på tro
og love, at vi evindeligt vil anse for kært, bestemt og urokkeligt, hvad der
måtte blive udført og besluttet med hensyn til alt det fornævnte og hver
enkelt af de fornævnte ting af vor fornævnte befuldmægtigede, hans sted
fortræder eller stedfortrædere. Til fyldigere bevis har vi derfor ladet vort
segl hænge under dette brev. Givet i Uppsala i det Herrens år 1316 den
6. februar.
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1316. 10. februar. Roskilde.

Oluf kaldet Flemming, giver Roskilde Clara kloster sin gård i Tvindelstrup i pant

for sin datter Cecilies optagelse i klostret.
Original på Universitetsbiblioteket.

luf, kaldet Flemming, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide, at jeg til de hellige og fromme fruer, søstrene i St. Clara klo
ster i Roskilde, for optagelse af min af mig højtelskede datter Cecilie har
opladt min gård i Tvindelstrup med alt dens tilliggende, løst og fast, at råde
over med en fri besiddelses adkomst på den betingelse, at nårsomhelst jeg
eller mine arvinger ønsker at anvise de nævnte søstre 20 mark rent sølv i
kølnsk vægt uafkortet for fornævnte optagelse, da skal den fornævnte gård
gå tilbage til mig og mine arvinger uden nogensomhelst indsigelse og mod
stand. Til vidnesbyrd herom er Herlug Jakobsens og Oluf Lunges og mit
eget segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1316
på den hellige jomfru Skolastikas dag.

O
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14- februar 1316

Nr. 339

1316. 10. februar.
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Kong Erik 6. Menved,fyrst Vizlav

3. af Rygen, grev Nicolaus 1. af Schwerin og

fyrst Henrik 2. af Meklenborg tager grev Henrik af Beichlingen og hans søn junker
Frederik i deres tjeneste i et halvt år.

Afskrift i Stettin (Codex Rugianus).

i Erik, af Guds nåde de Danskes konge, Vizlav, af Guds nåde Rygbo
ernes fyrste, Nicolaus, af Guds nåde greve af Schwerin, og Henrik, af
Guds nåde herre af Meklenborg, erkender og bevidner offentligt ved dette
brev, at vi på vor gode tro har lovet den udmærkede herr Henrik og hans
søn, junker Frederik, grever af Beichlingen, for deres hjælp i et halvt år i
distriktet Thüringen og Sachsen med 50 væbnere og ligeså mange strids
heste 700 mark rent sølv i magdeburgsk vægt at udbetale i to terminer i
staden Lübeck og at udføre uden nogen som helst hindring udenfor sta
den, nemlig halvdelen førstkommende påske i dette år og den øvrige halv
del den umiddelbart efterfølgende Vor Frues himmelfart i år 1316 efter
Herrens undfangelse. Og hvis der sker nogen forsømmelighed på en af ter
minerne, hvad Gud forbyde, vil vi Erik, de Danskes konge, gøre indlager i
Vordingborg eller på Søborg, og vi Vizlav, Rygboernes fyrste, i Barth eller
i Tribsees, og vi Nicolaus, greve af Schwerin, i Wittenburg, og vi Henrik,
fyrste af Meklenborg, i Sternberg eller i Neubrandenburg, og vi vil ikke
drage bort derfra med mindre der er sket fyldestgørelse på venskabelig
måde, idet disse betingelser er indføjet, at hvis nogen af de fornævnte gre
ver, hvad Gud forbyde, tages til fange af vore modstandere i slag, skal vi
gøre ham kvit og fri uden noget tab for ham. Men hvis de skulde tage
en fyrste eller adelig herre til fange, skal de fremstille ham for os til løskøbelse. Fremdeles hvis de skulde miste en borg ved vore fjenders angreb, skal
vi erstatte den med ligeså mange penge, eller vi skal skaffe en anden lige
så god borg. Fremdeles skal vi Erik, de Danskes konge, gøre fornævnte jun
ker selvtiende til ridder med passende sømmelighed. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. I det fornævnte Herrens år på jomfruen
Skolastikas dag.

V

1316. 14. februar. Skåne landsting.
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Anders af Stora Bedinge skøde jordegods i Djurslöv til Åge og Erland, borgere i

Lund.
1. Registratur i Skånebrevfortegnelsen:

Nr. 340

14. februar

[13/6]

198

t brev uden segl indeholdende, at Anders af Bedinge skødede eller
bortsolgte til Åge Erlandsen1), borger i Lund, alt sit gods i Djurslof.
Til vidnesbyrd var nærværende 18 fornemme mænd, der er nævnte i bre
vet, som er dateret Valentins dag.

E

2. Registratur i det svenske rigsarkiv:
O

r 1316 på Skåne ting har Anders af Bedinge skødet Åge og Erland, borb gere i Lund, alt sit gods i Djurslov med mange mænds underskrift,
men ingen vedhængte segl.

A

5. Registratur i det svenske rigsarkiv (E 102 a sextern 7 nr. 33):

t dito skødebrev givet af herr Anders af Bedinge til to lundensiske bor1 gere angående noget gods i Djurslov verificeret med mange mænds
underskrift. Dateret 1316.

E

1) fejl for Åge og Erland, se de følgende registraturer.

[1316]. 14. februar.

340

Svend Fynbo og sytten andre mænd bekræfter, at Anders af Stora Bedinge har
skødet sit gods i Djurslov til Åge og Erland Svendsen, borgere i Lund.

1. Registratur i Skånebrevfortegnelsen:

idnesbyrd af de 18 nævnte mænd, at Anders skødede eller bortsolgte
alt sit gods i Djurslov til de beskedne mænd Åge Svendsen og Erland
Svendsen. Dateret 14. februar.

V

2. Registratur i det svenske rigsarkiv (E 102 a sextern 7 nr. 124):

elbyrdige mænds tingsvidne eller vidnebrev angående det skødebrev,
som af Anders af Bedinge blev givet Åge Svendsen borger i Lund på
en gård beliggende i Djurslov. Dateret 131(7)x).

V

3. Registratur i det svenske rigsarkiv (E 102 a sextern 17 nr. 78):

vend Fynbo, Mikkel Jonsen, Niels Svendsen, Tyge Skåning, Peder Fisk,
Tyge Skålge og Ture Tostesen erklærer alle under deres segl, at Anders
af Bedinge har skødet og afhændet både løst og fast til borgerne Åge
Svendsen og Erland, en gård i Dj ursløv. Givet år 1316 på Valentins dag.

S

1) Registraturen har 1317.

2$. februar 1316

i99

[1316]. 14. februar.

Nr. 343
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Anders af Stora Bedinge giver Åge og Erland Svendsen, borgere i Lund, skøde
på jordegods i Djurslöv.

i. Registratur i Skåne brevfortegneisen:

ornævnte Anders af Bedinge gav et salgsbrev på det oftnævnte Djurs
löv gods til Åge og Erland Svendsen. Dateret Valentins dag.

F

2. Registratur i det svenske rigsarkiv:

nders af Bedinges skødebrev givet Åge Svendsen og Erland Svendsen,
l borgere i Lund angående alt det gods beliggende i Djurslöv med dets
udgifter halvpenning kaldet. Dateret 1317.

A

1316. 22. februar. Greifswald.

342

Gotschalk Bornholm, præst ved Vor Frue kirke i Greifswald, bevidner sammen
med fem andre gejstlige, at Nicolaus Klein, borger i Greifswald, ikke hører under

gejstlig jurisdiktion.
Afskrift i Greifswald.

i broder Konrad, prior for dominikanerne, broder Dietrich, guardian
for franciskanerne i Greifswald, Johannes af Köslin, sognepræst ved
Vor Frue kirke og Gotschalk Bornholm, sammes vikar... erklærer ved dette
brev ... Givet i Greifswald i det Herrens år 1316 den 22. februar.

V

1316. 25. februar. Roskilde.

343

Sofie af Langeland skænker sit arvegods på Als efter sine søstre Jutta og Agnes til
Roskilde Agnete kloster.

Original i Rigsarkivet.

ofie, enke efter den berømmelige herr Erik, fordum herre af Langeland,
til alle, der får dette brev at se, hilsen med alles frelser.
Da vi opfyldt af hellige og frelsebringende tanker ønsker ved fromme
gerninger på en heldbringende måde at drage omsorg for vor sjæl, har vi
personligt nærværende hos den berømmelige fyrste og herre vor konge på
Tranekær slot og ved fornødent godt helbred dagen efter den hellige jom
fru Katrines dag i overværelse af mange velbyrdige og gode mænd til frelse
for vor og vor elskede fornævnte ægtefælles og vore berømmelige afdøde

S

Nr. 344

26. februar 1316
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forfædres sjæle frit og fromt skænket priorinden og søstrene og lovligt skø
det til St. Agnete kloster i Roskilde af dominikanerordenen for den samme
herre konge uden nogen betingelse eller undtagelse ved at oplade dem til
sand besiddelse i broder K(nud), provincialpriorens, hænder alt vort gods
beliggende på Als, løst og fast, med hvad som helst af dets tilliggender, der
tilhører os i kraft af arveretten efter vore søstre, de velbyrdige frøkener Jutta
og Agnes, med al ret, som vi har dertil, at besidde evindelig. Og ikke kan
vor eller fornævnte klosters søstres ret til fornævnte gods eller besiddelser
anses for at være krænket, ved den omstændighed, at herr Valdemar, den
berømmelige hertug af Jylland, salig ihukommelse, med samtykke af sin
broder, vor afdøde elskede ægtefælle, i nogen tid tog nævnte gods i besid
delse. Vi har også efter vor fornævnte berømmelige ægtefælles død ofte
krævet fornævnte gods tilbage, og vi har hyppigt modtaget faste løfter om,
at dette gods i betragtning af vor ret og vore berettigede krav skulde til
bagegives uden omsvøb og fuldstændigt. Til bekræftelse af alt dette er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1316 på apo
stelen St. Mathias’ dag.

344

1316. 26. februar.

Peder, kaldet Brun, af Fyn overtager for eet år bestyrelsen af det gods, Snesere og
Vigersted undtaget, som fru Sofie af Langeland har overdraget Roskilde Agnete klo
ster.

Original i Rigsarkivet.

(eder), kaldet Brun, af Fyn til alle, der får dette brev at se, hilsen med
alles frelser.
Jeg erklærer ved dette brevs ordlyd, at omsorgen og bestyrelsen af alt
gods, løst og fast, Snesere og Vigersted undtaget, som den velbyrdige fru
Sofie, enke efter den berømmelige herr E(rik), fordum herre af Langeland1),
frit gav og lovligt skødede og fuldstændigt oplod til St. Agnetes søstre og
kloster i Retskilde, har jeg modtaget af nævnte klosters priorinde og præla
ter på det vilkår, at jeg, indtil et år er forløbet, fra denne dag, den kom
mende påskedag, skal bestemme og disponere over dette gods efter prior
indens og klostrets ønske og bestemmelse. Men der skal ikke på grund afdenne
tjeneste, som jeg af særligt venskab har ydet dem i så lang tid med gyldig
grund kunne forekastes eller påføres dem noget falsk klagemål med hensyn
til den fuldstændige besiddelse af nævnte gods. Til sikkerhed for alt dette

P
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2f februar 1316

Nr. 345

er den fornævnte berømmelige fru Sofies og mit segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1316 dagen efter St. Mathias’ dag.
1) jf. nr. 344.

1316. 27. februar. Skelskør.

345

Fru Sofie, enke efter herr Erik af Langeland, skænker alt sit gods på Sjælland,

undtagen Skelskør, og på Als til Roskilde Agnete kloster.
Afskrift af Bartholin (det kongelig bibliotek).

ofie, enke efter den berømmelige herr Erik, fordum herre af Langeland,
til alle, der får dette brev at se, hilsen med alles frelser.
Da vi opfyldt af hellige og frelsebringende tanker1) ønsker ved fromme
gerninger på en heldbringende måde at drage omsorg for vor sjæl, har vi
personligt nærværende hos den berømmelige fyrste og herre vor konge på
Tranekær slot og ved fornødent godt helbred dagen efter den hellige jom
fru Katrines dag, i overværelse af mange velbyrdige og gode mænd til
frelse for vor og vor elskede fornævnte ægtefælles og vore berømmelige af
døde forfædres sjæle frit og fromt skænket priorinden og søstrene og lovligt
skødet til St. Agnete kloster i Roskilde af dominikanerordenen og, uden
omsvøb og uigenkaldeligt, uden nogen betingelse eller undtagelse alt vort
gods, løst og fast, byer, gårde, agre, enge, skove, fiskeri, fiskevande, søer og
møller, med alt tilbehør, undtagen byen Skelskør, beliggende på Sjælland
og tilhørende os i kraft af arveretten efter vore søstre, de velbyrdige frøke
ner Jutta og Agnes, og fremdeles alt vor gods beliggende på Als med al ret,
som vi har dertil, at besidde evindelig. Og særlig har vi ved skriftlig erklæ
ring skænket og ved skødning anvist dem to gårde på Sjælland i Vigersted,
fire gårde i Snesere med en mølle, to gårde i Bårse, fem gårde i Skibinge,
tre gårde i Allerslev, en gård i Stuby og fire gårde i Brandelev, med alt løst
og fast, der hører til det fornævnte. Vi har også gentaget den samme gave
og skødning til dem og bekræftet den til evig sikkerhed herom ved at over
drage den legemlige besiddelse på Sjællands landsting for at udelukke al
trætte og hindring, som på nogen måde kunde forsøges af vore arvinger
mod denne vor bestemmelse og gave. Ved denne vor fromme gave af alt
det forannævnte gods tilsigter vi ydermere på ingen måde at foregribe
nævnte klosters og søstres ret og berettigede krav med hensyn til alt det
gods, som de fornævnte frøkener Jutta og Agnes har efterladt sig i Dan
mark og hvor som helst, som efter hvad der siges med rette tilhører samme
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kloster, men snarere, at de imod dette gods, og ligegyldigt hvem der besid
der det, vore arvinger og andre, skal have fri søgsmålsret såvel efter vor
død, som mens vi lever, med denne tilføjelse, at hvad angår det gods, som
vi besidder og blot skal besidde i vor levetid, skal de på ingen måde krænke
os, men med hensyn hertil lade os være undskyldte for Gud. Til vidnes
byrd om alt dette er den ærværdige fader herr Oluf, biskop af Roskildes,
og vort segl hængt under dette brev. Givet i Skelskør i det Herrens år 1316
fredag efter askeonsdag.
1) jf 343- 344-

1316. [Efter 27. februar].
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Biskop Oluf af Roskilde bekræfter, at fru Sofie, enke efter herr Erik af Lange

land, har skænket jordegods til Roskilde Agnetekloster.

Roskilde Agnete klosters registratur.

ispen af Roskildes tilståelsesbrev på det gods, som hertuginden fru Sofie
gav klostret. 1316.

1316. [Før 29. februarp).
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Kong Erik 6. Menved slutter forbund med hertug Erik 1. af Sachsen.
1. Udtog af Hvitfeld:

I^.ong Erik tog hertugen af Sachsen i sin beskyttelse imod hver mand.
2. Registratur hos Stephanius:

F
-1- orbund imellem kongen og hertug Erik af Sachsen.
1) brevet, der nu kun kendes gennem Hvitfeld, som har det under 1316, og Stephanius’
udaterede registratur efter Cancellariæ liber, hvor det var afskrevet efter overenskom
sten med fyrsterne af Werle 1316 23. marts, jf. nr.356, må sikkert være udstedt før 29.
februar. I det forbund, Erik Menved den dag sluttede med ærkebiskop Burchard af Magdeburg, nævnes hertug Erik som kongens tilhænger, jf. nr.353. Winter, Regesten der
Markgrafen von Brandenburg nr. 2397 b antager, at brevet er udstedt 1315 24. april.

1316. [Før 29. februar].
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Hertug Erik 1. af Sachsen slutter forbund med kong Erik 6. Menved af Danmark.
1. Udtog af Hvitfeld:

an gav ham et brev igen med sine vasaller at være kongen tro og tjenst
villig.

H
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[Før 2g. februar] 1316

nr. 350

2, Registratur hos Stephanius:

Hertug Erik af Sachsens brev om fornævnte ordlyd.

[1316. Før 29. februar]1).
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Kong Erik 6. Menved slutter forbund med Alvensleben' erne og andre brandenburgske adelsmand og lover dem hjalp mod markgreverne af Brandenburg,
1. Udtog af Hvitfeld:

ong Erik forbandt sig også med disse efterskrevne adelsmænd, som var
- i strid med deres herrer, med dem af Alvensleben, som skulde tjene
ham med disse slotte: Alvensleben, Weferlingen og Jerxheim slot, med
Droiseke og hans børn, Ludvig v. Wanzleben, Günzel, Busse og Bodo v.
Wanzleben, Herman Wederde, Rudolf og Henrik Gattersleben, Erik Gat
tersleben, Bertram Weltheim til Herbeck, Johan v. Ampeleben, Balduin v.
Dahlum, Jordan Niendorp, skænk Henrik v. Flechtingen, Johan og Henrik
v. Krôcher med to slotte Kalbe og Betzendorf, med disse ti efterskrevne
slotte: Ampfurt, Altenhausen, Wanzleben, Gommern, Jüterbog, Zôrbig,
Neugatersleben, Neindorf, Altgatersleben, Dahlum o.s.v. Imellem for
nævnte adel og markgrev Johan var der nogen trætte og uenighed; kong
Erik lovede at håndhæve og forsvare fornævnte adel og hjælpe dem til
deres ret hos markgreverne.

K

2. Registratur hos Stephanius:

.^\tt kongen tager Henrik af Alvensleben og Droiseke under sin beskyttelse.
1) Riedel anfører, at det forbund, som kong Erik indgik med fyrst Vizlav og andre
tyske fyrster 1316 29. februar, jf. nr. 353, imod markgreverne af Brandenburg, også var
rettet imod Alvensleben’erne og deres tilhængere; følgelig må dette brev ligge før 1316
29. februar. Winter nr. 2396 henfører det til 1315 19.—25. april.

1316. [Før 29. februar]1).

350

Kong Erik 6, Menved slutter forbund med hertugerne af Lüneburg mod mark

greverne af Brandenburg,

i. Udtog af Hvitfeld:

ed de herrer af Lüneburg sluttede han en overenskomst, at de altid
skulde tjene ham imod hvemsomhelst, især mod markgreverne, und
tagen hertug Albrecht af Braunschweig. De skulde ikke slutte fred med
markgreverne uden hans samtykke; han vilde heller ikke gøre det uden

M
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deres. Derfor vil han give dem 1000 mark til Mikkelsdag. På dette har
Vizlav af Rygen, Henrik af Meklenborg, grev Nicolaus af Schwerin, Otto
af Hoya og Gerhard af Rendsborg afgivet løfte.
2. Udtog af Stephanius:

verenskomst mellem Erik Menved og hertugerne af Lüneburg, hvori
de lover kongen troskab. Vordingborg 1316.

O

3. Registratur hos Stephanius:

F
-Lin overenskomst mellem kongen og hertugerne af Lüneburg. 1316.
1) brevet, som mangler dagsangivelse, er vel udstedt før 29. februar, da hertug Otto
af Lüneburg nævnes blandt dem, kong Erik ikke vil deltage i krig imod, jf. nr. 353.

351

1316. [Før 29. februar]1).

Kong Erik 6. Menved tager greverne Nicolaus 1. og (Henrik 3.) af Schwerin i sin

tjeneste.
Udtog af Hvitfeld:

remdeles gav den herre kongen et lignende brev til de herrer greverne
Nicolaus og (Henrik) af Schwerin, som det han gav Nicolaus og Johan
af Werle.

F

1) da grev Nicolaus er medudsteder af brevet af 29. februar, jf. nr.353, hvor han er
kong Eriks forbundsfælle, er dette brev sikkert udstedt før den dag.

352

1316. [Før 29. februar]1).

Greverne Nicolaus 1. og Henrik 3. af Schwerin tager kongen af Danmark til
deres herre.

Registratur hos Hvitfeld.

... og de selv, Nicolaus og Henrik af Schwerin, gav kongen et lignende
brev, som brødrene af Werle, år og sted som ovenfor o.s.v.
1) om dateringen, se nr. 351.

353

1316. 29. februar.

Kong Erik 6. Menved, fyrst Vizlav 3. af Rygen, fyrst Nicolaus 1. af Schwerin,

fyrst Henrik 2. af Meklenborg og grev Johan 3. af Holsten slutter forbund med ærke
biskop Burchard qf Magdeburg imod markgreverne af Brandenburg.
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[Efter 2g. februar 1316]

Nr. 354

Udtog af Hvitfeld:
O

r 1316 søndagen Invocavit i Ribnitz sluttede kong Erik, hertug (!)
l Vizlav af Rygen, Nicolaus af Schwerin, herr Henrik af Meklenborg
og Johan, herre af Holsten, forbund med ærkebiskop Burchard af Magdeburg, at de skulde hjælpe ham imod hvemsomhelst, undtagen hertug Ru
dolf af Sachsen og herr Otto og hans søn, Otto af Lüneburg, imod hvem de
ikke skal lade sig bruge. Ærkebispen skal hjælpe dem og deres tilhængere
til gengæld med 300 mand med sine slotte, byer og lande imod markgre
ven af Brandenburg, herr Albrecht, greve af Anhalt, markgreve Johan af
Brandenburg og imod Alvensleben’erne og kort sagt imod alle, som vil
angribe os og vore tilhængere, undtagen herr Frederik, markgreve af
Meissen. Hvis fornævnte markgrever, vore fjender til trøst, vil lade dem
angribe os, da skal ærkebispen straks erklære dem krig og angribe dem som
sine egne fjender uden hensyn til tidligere forbund. Ingen må slutte fred
og udelukke den anden; men om nogen af os kan skaffe den anden forlig
eller ret, skal det ske; ellers skal vi komme hinanden til hjælp. Kræver ærke
bispen vor hjælp, skal vi komme ham til hjælp med 200. Når de kommer i
hans land, skal han forsørge dem. Den vundne fordel skal skiftes efter
mandtallet. Ærkebispen skal tjene os med 100 væbnede på hans egen skade
og risiko, men på vor bekostning. Fordele, som vindes, skal den beholde,
som forlanger den fornævnte hjælp. Andet bytte skal skiftes efter mandtallet.
Slotte og fæstninger, som indtages, skal tilhøre den, de tilhørte. Yderligere
vil vi give ærkebispen 3000 mark til betaling af sold; heraf skal 1000 mark
betales i Braunschweig til jul, det andet tusinde til St. Hansdag og tredje
parten til Mortensdag. Får han ikke pengene, skal kong Erik gøre indlager
i Vordingborg, fyrst Vizlav i Tribsees og herr Henrik i Sternberg eller
Brandenburg.

A

[1316. Efter 29. februar]’).
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Balduin von Dahlum og Jordan von dem Kampe mægler et forlig mellem hertug

Otto af Lüneburg og Braunschweig og hans mænd familien von Groten, hvem han
bl. a. skal overgive en fordring på §00 mark penge på den danske krone.

Original i Hannover.

i herr Balduin von Dahlum og herr Jordan von dem Kampe bekender,
at vi har forhandlet mellem vor herre af Braunschweig og Lüneburg og
hans mænd, de af Groten, at han skal give dem 1000 lødige mark hos ham

V
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v. d. Burg, han skal også give dem 4000 mark penge på borgen ved Har
burg. Han skal også give dem 200 lødige mark hos ham af Venden2). Han
skal også anvise dem 500 mark penge af kongen af Danmarks gæld. Uan
set om pengene bliver dem betalt eller ej, de skal aldrig mere minde ham
derom; han skal heller aldrig mere lide nogen nød fra deres side derfor.
1) brevet, som er udateret, må formentlig være udstedt, efter at hertug Otto havde
sluttet forbund med kongen af Danmark 1316, jf. nr.350. — 2) d.v.s. fyrsten af Werle.

355

1316. 1. marts. Roskilde.

Oluf, kaldet Flemming) pantsætter Roskilde Clara kloster sin gård i Tvindelstrup

for sin datter Cecilies optagelse i klostret.
Original på Universitetsbiblioteket.

luf, kaldet Flemming, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide, at jeg i sandhed skylder de hellige og fromme fruer, søstrene
af St. Claras orden i Roskilde, for min af mig højtelskede datter Cecilies op
tagelse1) 20 mark rent sølv af kølnsk vægt; for dette sølv overdrager jeg ved
nærværende brev søstrene min gård i Tvindelstrup med alt dens tillig
gende, løst og fast, med en fri besiddelses adkomst på den betingelse, at for
nævnte gård til min sjæls frelse årligt skal modtage en mark korn af mig eller
mine arvinger, hvad enten der kommer mere eller mindre af oftnævnte
gård, indtil fornævnte sølv er betalt uafkortet. Til vidnesbyrd herom er
herr Herlug Jacobsens og Oluf Lunges og mit eget segl hængt under dette
brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1316 mandag efter søndagen Invo
cavit.

O

1) jf. nr. 337.
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1316. 23. marts. Rendsborg.

Kong Erik 6. Menved, fyrst Vizlav 3. af Rygen, hertug Erik 1. af Sachsen, biskop

Herman af Schwerin) fyrst Henrik 2. af Meklenborg og greverne Nicolaus 1. og

Henrik 3. af Schwerin slutter forlig med Nicolaus) Johan og Henneke, fyrster af
Werle) og aftaler et forbund mod markgreverne af Brandenburg.

i. Udtog af Hvitfeld:
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Nr. 356

r 1316 tirsdag efter midfaste blev de forligt efter følgende brevs ordlyd.
b Kong Erik af Danmark, hertug (!) Vizlav af Rygen, hertug Erik af
Sachsen, biskop Herman af Schwerin, herr Henrik af Meklenborg, gre
verne Nicolaus og Henrik af Schwerin erklærer i deres brev, at imellem
dem og deres hjælpere på den ene side, Nicolaus, Johan og Henneke, her
rer af Werle, på den anden side er der dagtinget således. Grev Henrik af
Schwerin skal komme løs af sit fængsel med alle sine undergivne og leje
tropper, som har været vore hjælpere i denne krig imod de fornævnte her
rer af Werle. Alle, som har udlovet penge og løsesum, men endnu ikke har
betalt, skal være fri derfor. Herr Johan af Werle skal ligeledes komme løs
med undergivne og soldater, borgere og bønder, som er taget til fange i
denne krig, så mange som er i vor magt. Fornævnte herrer af Werle sætter
deres hus, slot og land i Malchin i pant til kongen af Danmark og herr Hen
rik af Meklenborg med alle rettigheder for 10.000 lødige mark sølv, dog
med den aftale, at de har ret til at indløse det inden seks år, som regnes
fra jul. Vi skal aflevere det, som vi har modtaget det, når de seks år er
gået. Hvis det ikke da indløses, skal vi beholde fornævnte land. Hvis det
skulde ske, at huset i Eldenburg blev solgt, vundet eller på anden måde
kom til de herrer af Werle, skal vi kong Erik og herr Henrik af Meklenborg
og vore arvinger beholde huset og slottet med kirkesognet Liibz og med de
grænser, som ligger til samme kirkesogn. Fremdeles skal alle vi fornævnte
herrer aldrig slutte nogen fred med markgrev Valdemar og markgrev
Johan, førend vi har hjulpet herrerne af Werle til det nye hus igen i Wredenhagen med alle grænser, med jagt, søer, med mænd og tjenere, som
lå dertil, med al nytte. Vi skal heller ikke slutte nogen fred eller dagtingning med markgreverne, før de har erstattet os skade og fængsel på vore
mænd og lejetropper og anden skade, som vi har lidt før og siden i denne
krig, som hver især klart kan bevise. Herrerne af Werle skal ikke udsone sig
eller slutte forlig med markgreven, før herr Vizlav, fyrste af Rygen, har
sine rette grænser, slotte og lande, og vi Henrik, herre af Meklenborg, lige
ledes er sikker på vore grænser, slotte og lande fra markgreven, og mark
greven har betalt os og vore den skade, vi kan bevise, med mindre det sker
med vor særlige vilje. Fremdeles skal vi kong Erik, fyrst Vizlav, Henrik af
Meklenborg, og herrerne af Werle hver især hjælpe hinanden, hvor det gø
res nødvendigt på denne side af havet med 200 mand på vor egen kost og
skade. Hvis vi opnår fordele ved at indtage slotte eller ved forhandling, skal
vi dele dem efter mandtal let. Hvis markgreven skulde drage ind i vort land
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eller nogen på hans vegne, skal vi komme hinanden til hjælp med al vor
magt, som vi har på denne side af havet, på vor egen skade, bekostning og
risiko, og fordelen skal deles efter mandtallet. Fremdeles hvis der opstår
nogen uenighed mellem os selv indbyrdes, og hvis nogen af os da kan hjælpe
den anden, skal vi være pligtige dertil inden 2 måneder i mindelighed eller
efter retten. Vil modparten ikke gå ind derpå, skal vi være hinanden be
hjælpelige, som foran skrevet står. Om huset og landet til Stavenhagen skal
vi herrer afsige en ny kendelse. Men hvis hertug Otto vil tilføje herrerne af
Werle nogen uret og vold i den anledning, skal alle vi herrer hjælpe fyrsten
af Werle med al vor magt på denne side af havet. Hvis vi fornævnte har
nogen mistanke til hinanden i dette krigstog, skal hver især tilgive den an
den det. Hvad vi kong Erik er de herrer af Werle skyldige, skal vi betale
dem førstkommende Mortensdag. Og vi kong Erik skal igen lade vor onkel,
herr Henneke af Werle, få sin arv i Danmark. Hvis fyrsten af Werle, hans
mænd og tjenere er os kong Erik skyldige, eller vore mænd skylder fyr
sten af Werles mænd, da skal to fra Danmark og to fra fyrsten af Werles
mænd afsige en kendelse derom. Hvis fyrsten af Werle har tvistemål med
vore mænd, da skal der vælges fire fra begge sider, som skal dømme der
om. Vi fornævnte herrer har fremdeles forpligtet os til at blive hos hin
anden til evig tid med hjælp og bistand. Fremdeles har vi Henrik af Meklenborg for os selv og vi kong Erik, fyrst Vizlav af Rygen for os selv lovet
og opladt for vor fætter, fyrsten af Werle, Sternberg amt med al nytte. Med
hensyn til overdragelsen af Sternberg og dets grænser skal vi komme sam
men med nogle af vore råder for at sige, hvad der er ret om grænserne.
Den, som retten tilfalder, han skal beholde fornævnte slot og amt, og hvad
dertil hører, uberørt sålænge, indtil fyrsterne af Werle er kommet i besid
delse af det, som de bør have med rette. Til bekræftelse har alle parterne
underskrevet i Rendsborg og med dem hertug Erik af Sachsen, grev Gunzelin
af Schwerin, greverne af Holsten, grev Gerhard af Rendsborg, grev Adolf
af Schauenburg, grev Henrik1) af Plön og disse riddere: herr Eberhard2)
v. Kramon, herr Johan Rosendal, herr Lützow den yngre, herr Reimar v.
Wedel, herr Bernhard v. Maltzan, herr Bernhard Hasenkopf, herr Henrik
v. Gützkow, herr Bolto v. Eckernförde, herr Johan Bülow, herr Henrik v.
Gleichen, herr Frederik v. Below3), herr Johan Storm, herr Reimer v.
Piessen, herr Bertold Preen, herr Benedikt v. Rodenbeck4), herr Gotschalk
Preen, herr Heine den yngre af Stralendorf, herr Herman v. Örtzen, herr
Otto von der Lage5), og herr Johan Barnekow.
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Nr. 358

2. Registratur hos Stephanius:

orlig mellem kongen, Vizlav af Rygen og grev Nicolaus af Schwerin og
andre. 1316.

F

1) læs: Henneke, d.v.s. Johan. — 2) vistnok fejl for Curd (d.v.s. Konrad), if. Mekl.
UB XI 379—80. — 3) fejl for Biilow. — 4) Hvitfeld: Rødebeck. — 5) d.v.s. von der Luhe.

1316. [Omkr. 23. marts?]1).

357

Kong Erik 6. Menved tager Nicolaus og Johan, fyrste af Werle, til sine vasaller.
1. Udtog af Hvitfeld:

ongen tog på samme måde Nicolaus og Johan af Werle i sin beskytu telse som sine vasaller for at beskytte dem imod hvemsomhelst eller
skaffe dem ret i deres sager.

K

2. Registatur hos Stephanius:

ilt kongen tager herrerne Nicolaus og Johan af Werle til sine vasaller.
1) brevet, som nu kun kendes gennem Hvitfeld, der har det under 1316, og Stephanius’
registratur over Cancellariæ liber, hvor det er udateret, er formodentlig udstedt samtidigt
med nr. 358.

358

1316. [Omkr. 23. marts?]1)»

Nicolaus og Johan, fyrster af Werle, erklærer, at de trofast vil tjene den danske
konge, efter at han har gjort dem til sine mænd.
i. Udtog af Hvitfeld:

icolaus og Johan af Werle til alle o.s.v. hilsen o.s.v.
Vi gør vitterligt ved dette brev, at da den stormægtige fyrste, vor
herre, herr Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders berømmelige konge,
har taget os til sine mænd og vasaller med løfte om at hjælpe og værne os i
alle vore retfærdige sager, således som en herre er pligtig at værne sine
mænd og vasaller, lover vi på vor tro urokkeligt at bistå samme vor herre
konge imod hvem som helst med vore borge, mænd og vasaller og vor øv
rige magt og i alle ting at yde ham tro tjeneste og at hjælpe ham i alle hans
sager nuværende og fremtidige. Til (vidnesbyrd) herom o.s.v. Givet år,
sted og dag som ovenfor.

N

2. Registratur hos Stephanius:

errerne Nicolaus og Johannes af Werles brev angående fornævnte
ordlyd.

H

2. Række. VII.
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1) Hvitfelds udtog er dateret ‘år, sted og dag som ovenfor’, der viser tilbage til år
1316 i Ribnitz søndagen Invocavit (o: 29.februar)’, jf. nr.353. Om denne henvisning er
rigtig, er tvivlsomt. Rep. nr. 1184 og Reg.Dan. 2. række anser den for forkert. Winter nr.
2397 c daterer brevet til 1315 omkr. 24. april.

1316. [Omkr. 23. marts]1). Vejle.

359

Fyrst Johan af Werle, Nicolaus af Werles søn, tager kong Erik 6. Menved af
Danmark til sin herre.
1. Udtog af Hvitfeld:
O

r 1317 i Vejle har Johan, Nicolaus af Werles søn, lovet kong Erik, hans
u morbroder, troskab imod hvemsomhelst undtagen Johan af Werle,
hans farbroder, og hans svoger, hertug Otto af Stettin, og at bistå ham tro
med sine vasaller, venner og slotte. Opstår der trætte mellem kongen og
fornævnte herrer, vil han mægle fred eller sidde stille. Han forpligter sig
ligeledes til at følge og adlyde sin herre og konge i al anden tjeneste og ikke
påbegynde noget uden hans råd.

A

2. Registratur hos Stephanius:

Johan, søn af Nicolaus af Werle, lover kongen troskab. 1316.
1) brevet, som kun kendes gennem Hvitfeld og Stephanius, dateres af Hvitfeld til
1317, af Stephanius til 1316. 1316 må foretrækkes, da brevet passer ind i situationen om
kring 1316 23. marts og de ved den lejlighed udstedte breve, jf. nr. 356, hvori Johan
nævnes som deltager på Werlernes side. Johans far og farbror tog omkring samme tid
kong Erik til deres herre, jf. nr. 357—58. Er Hvitfelds tekst korrekt, må brevet i hvert fald
være udstedt før den 12. oktober 1316, da fyrst Nicolaus, Johans far, døde.
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1316. [Omkr. 23. marts]1).

Kong Erik 6. Menved tager fyrst Johan af Werle, Nicolaus af Werles søn, til sin
vasal.

i. Udtog af Hvitfeld:

ong Erik gav ham et beskyttelsesbrev til gengæld og (lovede) at ville
- forsvare ham mod hvemsomhelst undtagen herr Henrik af Meklenborg og herr Johan af Werle, hans farbroder.

K

2. Registratur hos Stephanius:

ong Erik lover Johan af Werle sin hjælp. 1316.
1) om dateringen se nr.359.
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Nr. 363

1316. 24. marts. Ringsted.

361

Tingsvidne om, at fru Kristine, datter af Jens Sjællandsfare den ældre, på Sjæl
lands landsting har tilskødet Roskilde Agnete kloster alt sit gods i Vindinge, Sværd

borg s., Hammer h.
Original i Rigsarkivet.

roder Peder, abbed i Ringsted, Niels Tuesen af Hørby, Mogens Syn
desen, Bent kaldet Bille, Niels Jensen, Oluf Nielsen og Jens Nielsen til
alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Da vi ønsker at give sandheden et tro vidnesbyrd, bevidner vi ved dette
brev, at vi har overværet og set, at den velbyrdige fru Kristine, datter af
Jens Sjællandsfare den ældre, nærværende på Sjællands landsting i det Her
rens år 1316 onsdag efter midfaste søndag, idet Peder Torbensen, hendes
søn, og Anders Jensen, hendes måg, var tilstede og samtykkede, gav og
skødede til St. Agnete kloster i Roskilde alt sit gods i Vindinge i Sværdborg
sogn i Hammer herred, løst og fast at besidde med rette evindelig på den
betingelse, at fornævnte fru Kristine skulde hæve halvdelen af afgifterne
fra nævnte gods i fællesskab med fornævnte kloster hvert år i sine levedage.
Ydermere ønskede og erklærede hun, at halvdelen af den lod1), som tilhørte
hende frit, skulde overgå til klostret efter hendes død at anvende til kirkens
bygningsfond, med undtagelse af, at der hvert år på hendes årtid af for
nævnte lod skulde fordeles tre mark til dominikanerne i Roskilde evindelig
og lige så mange til søstrene ved St. Agnete til frelse for hendes sjæl. Til be
kræftelse og sikkerhed for dette vidnesbyrd er vore segl hængt under dette
brev. Givet i Ringsted ovennævnte år og dag.

B

1) nml. den halve hovedlod, jf. E.sj.L. I 32.

1316. 3. april. Meldorf.

362

Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, bekræfter ditmarskernes løfte, at de ikke, som
det tidligere er sket, vil tilføje nogen, som opholder sig i deres land, skade.

Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1316. 5. april.

363

Sigvard af Oreby pantsætter sit gods i Rørbæk fang.

Registratur i Rigsarkivet (Eline Gøyes jordebog).
14*

Nr. 364

12. april 1316
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remdeles et brev, at Sigvard af Oreby pantsætter herr Folmer Arnoldsen
alt sit gods i Rørbæk fang for 30 mark rent sølv i kølnsk vægt, dog således,
at han skal løse det igen på førstkommende ting efter sankt Olufsdag, og
dør han forinden, da skal herr Morten Due, som havde afgivet løfte med
ham, holde dette uden skade for herr Folmer. Givet St. Sixtus paves af
ten 1316.

F
364

1316. 12. april. [Stralsund.]

Rådet og oldermændene i Stralsund, deriblandt Henrik Bornholm, bevidner, at
Konrad Witten fra Kolberg skal modtage en årlig afgift.

Efter indførsel i Stralsunds stadbog.

ådet og oldermændene i Stralsund bevidner, at Konrad Witten fra
. Kolberg skal modtage en årlig afgift på 230 mark vendisk fra byen som
betaling for et lån på 2300 mark. Blandt oldermændene nævnes: Henrik
Bornholm.

R
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1316. 15. april. Gadebusch.

Hertug Rudolf af Sachsenforlener grev Johan 3. af Holsten med to dele af Stormarn
og alt det herskab i Holsten, som grev Johan den aldre har forbrudt.

Original i Rigsarkivet.

Guds navn amen. Vi Rudolf, af Guds nåde hertug af Sachsen, Engern
og Westfalen og greve af Brene og borggreve af Magdeburg, bekender i
dette åbne brev, at vi med samtykke af vor elskede broder og vore rette
arvinger har forlenet redeligt og retteligt grev Johan af Holsten, broder til
den ædle kong Erik af Danmark, og hans rette arvinger med alt det her
skab, som hans forældre og han og hans rette arvinger skal modtage af os
med rette, især de to dele af landet Stormarn, og vi har forlenet ham med
alt det herskab, som er tilfaldet os på grev Adolf den gamles1) vegne; frem
deles Kiel både borgen og staden og alt det herskab, som var grev Johan
den gamles2), som endnu lever, og som nu grev Johan, kongen af Danmarks
broder, har i sin varetægt, og som den samme fornævnte greve Johan den
gamle har fortabt til os, som vi kan bevise med al ret. Sker det, at nogen
med vidnesbyrd angriber eller anfægter fornævnte grev Johan af Holsten,
den ædle kong Erik af Danmarks broder, eller hans arvinger i besiddelsen
af fornævnte herskab, skal vi værne dette for ham, således som det tjener

I

2i. april 1316
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Nr. 367

hans interesser, og hvor vi med rette er forpligtet til at værne ham. Om
disse ting har vi afgivet løfte på tro og love tilligemed følgende riddere herr
Tamme Löser og herr Schlichting. Dette forlig er afsluttet af de velbyr
dige herrer herr Henrik af Meklenborg og grev Otto af Hoya, der var til
stede, herr v. Stotel og følgende riddere herr Detlev Wolf, herr Markvard
v. Westensee, herr Sabel, herr Volrad v. Züle, herr Henrik Wackerbart,
herr Johan v. Bülow, herr Henrik v. Alverstorf, herr Lyder v. Plön, herr
Nicolaus v. Wotmold, Markvard v. Karsow, Henrik Storm og mange gode
mænd. Til bevis og vidnesbyrd om alt dette har vi hængt vore segl under
dette brev. Dette er forhandlet i Gadebusch i det Herrens år 1316 efter Guds
byrd, dagen efter St. Tiburtius’ og St. Valerianus’ dag.
1) Adolf 5. af Segeberg, død 1308. — 2) Johan 2., død 1321.

1316. 18. april. Vordingborg.

366

Kong Erik 6. Menved erklærer, at Morten Due i hans nærværelse har tilskødet
klostret i Esrom alt sit gods i Eskemoseholt.
Afskrift i Esrombogen.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at herr Morten Due i vor nærværelse skødede alt sit
gods i Eskemoseholt med alt, løst og fast, og alt det øvrige tilliggende til
abbeden og konventet i Esrom at besidde med rette evindelig. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på Vordingborg
i det Herrens år 1316 søndag Quasi modo geni ti i overværelse af vor kans
ler Guido.

E

1316. 21. april.

367

Jakob Aviansen, hertug Kristoffers svend, tilskøder Sorø kloster jordegods i Torn

ved, Tuse h., som sjælegave.
Referat i Sorø gavebog.

en gudhengivne mand, Jakob Aviansen, svend hos herr Kristoffer, den
berømmelige hertug af Halland og Samsø, skænkede til brødrenes
bord i St. Maria kloster i Sorø til evindelig besiddelse fem og en halv ørtug
skyldjord i Tornved i Tuse herred med alt tilliggende for sin sjæl, idet han
skødede det lovligt på Tuse herredsting. Ydermere overdrog han på samme

D

Nr. 368

g. maj 1316
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tid til klosteret 8 ørtug skyldjord, der var pantsat ham sammesteds af en
mand Karl Pedersen for 60 mark gængse penge, med oppebørsel af ind
tægterne deraf til fri rådighed efter konventets tarv. I det Herrens år 1316
den 21. april.

368

1316. 9. maj. Lund.

Ærkebiskop Esger af Lundforordner, at de fraværende kanniker i Lunde domkapitel

skal have befuldmægtigede, der kan varetage deres forpligtelser over for vikarerne og

pavestolen.
Afskrift i Lundebogen.

sger, ved guddommelig miskundhed ærkebiskop i Lund, primas af
Sverige, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Da kannikernes vikarer, der forretter tjeneste i koret i Lund, gentagne
gange hos os har klaget over, at de ikke kan få deres løn, og frem for alt
over, at de fraværende kanniker ikke har befuldmægtigede i kirken, af
hvem de kan kræve og få den, og at de bidrag til kirkens anliggender, der
skal udredes til pavehoffet i Rom og andre steder, til stor skade for kirken
mange gange heller ikke bliver betalt, skal alle vide, at vi efter omhyggelig
overvejelse desangående og til afhjælpning af disse såvel som af andre
mangler, så vidt vi kan, vil anvende et gavnligt middel. Da det er rimeligt
og fastsat i loven, såvel at den, som tjener altret, også skal leve af altret og
modtage sit arbejdes løn, som at den, som lever af altret, enten selv eller
ved en anden skal tjene altret, foreskriver og befaler vi i overensstemmelse
med de hellige fædres anordninger hver og en af vor lundekirkes kanniker,
som med tilladelse og af en lovlig grund er fraværende, og formaner dem
ved nærværende skrivelse peremptorisk, at enhver af dem indenfor den af
loven fastsatte frist skal have ansat en egnet befuldmægtiget i selve kirken
og i kapitlet, der kan svare for ham og betale vikarerne eller efterkomme
den apostoliske stols befalinger og ønsker, samt ordne de andre forretninger,
der påhviler kirken, og hvad der af ham i den fraværendes navn bliver
foretaget, skal i alle henseender anses for gyldigt, ellers vil vi skride ind
mod alle og enhver med fratagelse af deres embede i henhold til loven.
Til vidnesbyrd herom og om den givne formaning er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1316 den 9. maj.

E

25. maj 1316
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1316. 17. maj. Bremen.

Nr. 371

369

Volquinus, provst, Frederik, dekan, og kapitlet i Bremen udnævner, da ærkebiskop
Jens Grand af Bremen er blevet sindssyg og kirken som følge heraf lider stor skade,

som ikke kan afhjælpes på anden måde, da pavestolen står ledig, sin medkannik,
skoleforstanderen Otto, hertug Otto af Luneburgs ældste søn, til ærkebispens med

hjælper og administrator for Bremen stift, indtil den ny pave måtte træffe anden be

stemmelse.
Original i Hannover,

olquinus, provst, Frederik, dekan, og kapitlet ved den hellige Bremerkirke til alle, der får dette brev at se, hilsen med Ham, der er alles
sande frelser.
Med sorg meddeler vi, at vor ærkebiskop, den ærværdige fader herr Jens
er blevet så sindsforvirret eller vanvittig, at han hverken er klar over sine
egne handlinger eller kan udtale sig efter fornuftens dom i valget mellem,
hvad der er nyttigt eller unyttigt, af hvilken årsag særlig vor domkirke i
Bremen har lidt uudholdelig skade i åndelige og timelige sager ... Til vid
nesbyrd om alt dette og hver enkelt ting er vort kapitels segl hængt under
dette brev. Givet i Bremen i det Herrens år 1316 den 17. maj.

V

1316. 19. maj.

370

Johannes, skoleforstander og administrator for Bremerkirken, anmoder kapitlet i
Hamborg om at yde ham dets støtte, da befuldmægtigede for hele Bremens stift har

valgt ham til administrator for Bremerkirken som følge af ærkebiskop Jens Grands

sindssygdom,
Original i Hamborg (efter tryk i Hamb. UB.).

1316. 25. maj. Ryd kloster.

371

Ryd kloster slutter broderskab med Preetz kloster.
Original i Preetz Klosterhof.

roder Niels, abbed i Ryd, af cistercienserordenen og hele konventet
sammesteds til deres elskede herre provst Henrik i Preetz hilsen og
bønnens frelsende hjælp.
Da den fromme hengivenheds følelse, som vi erfarer, at I nærer overfor
fornævnte orden og især overfor vort kloster, kræver det, imødekommer vi
gerne Eders bøn, der er forelagt os af vor elskede broder, munken Henrik, og

B

Nr. 372

10. juni 1316
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tilstår Eder fuld del i alt det gode, som sker og fremtidig vil ske i vort hus,
idet Gud skænker os det såvel i liv og død, nemlig således, at når Eders død
bliver os meddelt i vort kapitel, vil der blive givet Eder absolution som en
af os, og I vil blive delagtiggjort og optaget i alle messer og bønner, som
sammesteds dagligt pålægges for vore afdøde brødre. Givet i vort nævnte
kloster i det Herrens år 1316 på pave Urban martyrens dag.

372

1316. 10. juni. Wismar.

Kong Erik 6. ALenved giver de lybske købmænd forskellige privilegier på Skanør

marked.
Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
På grund af den særlige kærlighed, som vi af oprigtig følelse nærer til
vore elskede borgere i Lübeck, idet deres store hengivenhed kræver det, skal
alle såvel efterkommere som nulevende vide, at vi har tilstået disse borgere
den særlige nåde, at de, når de kommer til vore markeder i Skanør på for
nævnte markeds tid i Falsterbo, skal have den fulde udøvelse af jurisdik
tionen med hensyn til gæld og stridigheder, som kaldes ‘skeldword’, der
opstår mellem dem personligt, og den endelige afgørelse deraf for deres
foged, som de selv sammesteds stiller i spidsen for sig; og vi tilføjer yder
ligere den særlige nåde, at ligegyldig hvilken dag de ankommer til kysten
med deres skibe og varer, hvad enten det er helligdag eller hverdag, skal
de frit have lov til at losse deres skibe og at bringe varer og andet i land.
Med hensyn til dette vil vi, at disse købmænd og andre, der således bringer
deres sager, ikke skal hindres af nogen af vore fogeder. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Wismar i det herrens år
1316 onsdagen lige efter Trinitatis søndag i nærværelse af de herrer fyrst
Henrik af Meklenborg, grev Otto af Hoya, Niels Olufsen vor drost, Morten
kaldet Due, Detlef Wolf og Jakob kaldet Flæb, af hvem det fornævnte for
handledes mellem os og vore lybske borgere.

E

373

[1316. 10. juni?]1).

To udkast af rådet i Lübeck til et brev, hvori kong Erik 6. Menved stadfæster
og udvider Lübecks og de øvrige købmænds privilegier på Skånemarkedet og i Falsterbo.
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[io. juni 1316?]

i. Original i Lübeck (Trese Danica nr.3a ogb):

Nr. 373

2. Original i Lübeck (Trese Danica nr. 83) :

rik, af Guds nåde de Danskes
og Venders konge, hertug af
Estland, til alle troende kristne,
hvem dette brev kommer i hænde,
hilsen med Gud.
For at det, der sker i tiden, ikke
skal svinde hen i tidens løb, plejer
man at overgive det til breves og
vidners hukommelse.

E

§ 1. Da vi mener, at det er i mod
strid med Guds og menneskers love
og al billigheds princip, at køb
mænd, der, efter at være kastet om
på havets og stormens bølger og
ved Guds revselse eller med hans
tilladelse lider skibbruds farer, berøves eller formenes deres gods af
alle, som kommer over det, når det
endeligt driver i land, bestemmer
vi med evig ret med råd og sam
tykke af hele vort riges første mænd,
såvel gejstlige som verdslige, bi
sper, prælater og de øvrige velbyr
dige i vort rige, at i alle vort riges
lande skal gods, hvordan det end
er blevet skibbrudent, hvad enten
det kaldes vrag eller ved andre be
tegnelser, med fuld ret tilhøre og
blive hos dem, hvem det tilhørte før
forliset, idet det ikke kan hindres
af nogen modstående sædvane; og
denne ret giver vi de lybske køb
mænd og andre købmænd, som det
foran er sagt, og stadfæster den på
det, at den skal vare evindelig.

Nr. 373

[io. juni 1316?]

§i.l^ong Valdemar tilstod i forA jL. dums tid staden Lübeck, at
deres borgere på markederne i
Skanør og Falsterbo sammesteds
kan og bør sælge deres varer, de
mindste tilligemed de store, og købe
alt, hvad der findes til salg samme
steds

§ 2. og at de sammesteds da må
indsætte som foged hvem de vil,
så at han kan dømme alle over
trædelser og forbrydelser undtagen
overtrædelser, der angår hals og
hånd, og således har man over
holdt det urokkeligt, sålænge der
har været konger indtil dagen idag,
og undtagen blødende sår, og dette
ud over deres borgere og udover
dem, der tilhører stadens ret.
§ 3. Men deres rette told skal
enhver yde den herre kongens offi
cialer. Tøj kan de sælge i alenmål.
De kan også sælge andet med vægt
og bismer og med punder. Og
dette fordi nævnte konge har til
stået sådanne friheder at overholde
på de frie markeder.
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§ 2. Og da det anstår sig vor
kongelige værdighed for vore un
dersåtter og andre, der trænger til
vor nåde, at bevare, ikke at for
mindske, men snarere mildt at øge
deres rettigheder og godkendte
sædvaner, som er indførte for deres
handels skyld og er overholdt i vore
forgængeres tid, tilstår vi borgerne
i Lübeck, således som det hidtil er
blevet iagttaget, for nærværende og
evindeligt i fremtiden, og andre
købmænd, der er deres medinter
essenter, at de kan sælge på vore
markeder i Skanør og Falsterbo
alle varer såvel lidt som meget og
købe alt, hvad der findes til salg
sammesteds,
§ 3. og at disse borgere samme
steds må indsætte en sådan foged
for sig, som er passende for dem,
der skal pådømme alle deres over
trædelser og sager, undtagen over
trædelser, der angår hals og hånd
og blødende sår, hvilke sager vi vil
skal forbeholdes os.

§ 4. De skal også sælge, som de
hidtil har gjort på de samme mar
keder, tøj såvel uldent som linned
i alen og også alle mulige varer i
vægt, hvad enten de sælges med
punder eller med bismer eller med
andre vægte, men de skal udrede
os vor rette told,
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[/o. juni 1316?]

§ 4. Vore varer er med henblik
på told un vorvaren2), indtil den
første vogn, der transporterer va
rerne til skibene, er i vandet.

§ 5. Hvis kongens officialer be
skylder en af vore borgere for brøde,
skal han rense sig med vore borgere
og ikke med andre.
§ 6. Hvis en af vore borgere dør
der, skal hans nærmeste pårørende,
hvis de da er der, tage hans gods;
hvis ikke, skal vor foged og vore
gode borgere transportere det bort
og give det til de nærmeste arvin
ger. I denne sag har kongens foge
der ingen ret.

§ 7. Hvis nogen sammesteds fø
rer nogle varer ind i landet for at
sælge dem, skal han ikke give told
af sådanne varer, hvis han har en
bod, et skib, et hyttefad eller måtte
på markederne.
§ 8. Der skal ikke være nogen
voldførsel undtagen den vold, der
sker mod kvinder; der skal ej hel
ler finde bagbinding sted, hvor der
ikke foreligger tyveri og fodjærn
for lukkede døre, uden overtrædelse
og ret og gyldighed.

Nr. 373

§ 5. og så længe som nogen
somhelst varer, der skal føres om
bord, endnu er på vognene, der
skal transportere dem, og disse
vogne endnu ikke har berørt vandet,
er sådanne varer »unvorvaren«2)
og af dem skal der stadig gives told
uden beslaglæggelse.
§ 6. Og hvis vore officialer be
skylder en lybsk borger for nogen
brøde, skal han rense sig med sine
egne og ikke med fremmede borgere.
§ 7. Dør en lybsk borger samme
steds, skal hans nærmeste pårø
rende, hvis de da er sammesteds,
tage hans gods, ellers skal deres
foged tage det og deres fornem
ste borgere, der da opholder sig
der, og de skal transportere det
bort for at overgive det til de nær
meste arvinger; og i denne sag kan
vore fogeder ikke tiltage sig nogen
ret i vort navn.
§ 8. Hvis også en af dem, der har
bod eller skib eller hyttefad eller
måtte på disse markeder, fører va
rer til nogen stad i dette land for
at sælge dem, er han ikke pligtig at
give told af sådanne varer.
§ 9. Heller ikke skal nogen over
trædelse kaldes voldførsel und
tagen voldtægt mod kvinder og
bagbinding, hvis der ikke forelig
ger tyveri og fodjærn for lukkede
døre.

Nr. 373
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§ 9. Nårsomhelst et skib kom
mer til landet, skal folk have lov til
at udlosse, når de kommer.
§ 10. Hvad nogen køber der, det
skal han udføre frit, og heri skal
han ikke hindres.
§11. Søndag før Mikkelsdag gi
ves der nye penninge for told og
ikke før.
§ 12. På vort fed skal ingen læg
ge sig, undtagen vor foged og vore
borgere tilstår vedkommende den
gunst.
§ 13. Vi har ingen kro på fedet,
men kan give øl i kander for penge.

§14. Hvis vi fremstiller en tyv
med tyvekoster for kongens foged,
hvad enten tyven er bundet eller
ikke bundet, begår vi ingen brøde
hermed.
§15. Hvis en af vore borgere
ved højlys dag køber en fole, som
muligvis er blevet stjålet, har han
ikke nogen brøde ved købet, når
han var uvidende om, at den var
stjålet; hvis den, som den blev stjå
let fra, vil generhverve den ...
§ 16. Enhver, der har en bod
der, kan lade den gå i arv til sine
nærmeste arvinger, når blot han
tilfredsstiller kongen med hensyn
til stedet.
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§ 10. Fremdeles skal det være
deres skibe tilladt, når de ankom
mer, at udlosse til enhver tid, når
de vil.

§11. Søndag før Mikkelsdag og
ikke før skal vi lade de ny penninge
modtage for told.
§ 12. På Lubeckernes fed skal
ingen lægge sig undtagen deres
foged og borgere selv, og hvem de
bestemmer skal have adgang der.
§ 13. På dette deres fed forbyder
vi dem at holde kro, men vi tilla
der, at de sammesteds sælger øl i
kander, som de hidtil har gjort.
§14. Hvad enten de fremstiller
en tyv bundet eller løst for vor
dommer, ønsker vi, at de skal være
brødefri, hvad det angår.
§ 15. Hvis de ved højlys dag kø
ber en fole eller en hest eller sligt,
er køberen af sådanne ting, selvom
de er stjålet, dog brødefri, hvis han
var uden vidende om, at det var
erhvervet ved tyveri.
§ 16. Enhver, der har sin egen
bod der, kan, når han dør, lade den
gå i arv til sin nærmeste arving,
når han blot tilfredsstiller os med
hensyn til stedet, sådan som vor ret
kræver det.
§ 17. Det, som nogen køber på
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disse fri markeder, må han også
frit udføre, og der skal ikke lægges
ham hindring i vejen med hensyn
til udførslen.
§18. Men i de øvrige sager og
deres retssager, der ikke er opreg
net her enkeltvis, bestemmer vi, at
de på disse markeder frit skal nyde
den ret, der kaldes birkeretten.
1) Om de to udkasts konceptkarakter jf. Ingvor Andersson, Erik Menved og Venden
57. Skriften viser, at de er skrevet i Lübeck i begyndelsen af det 14. årh. Nr. 2 er
konciperet efter nr. 1; det fremgår bl. a. af, at koncipisten af 2 i flere tilfælde først
benyttede det i 1 anvendte ord, derefter overstreger det og indsætter et andet.
Begge udkast er udaterede. Da kong Valdemar (2.) er nævnt i 1, har man i æl
dre udgaver antaget, at 1 var fra hans tid; Höhlbaum, Hans. UB. I 34, og senere
forskere antager, at 1 og 2 er samtidige. Da 1 var afskrevet i Kancelliets brevbog,
må det i hvert fald være affattet senest 1319, det sidste år, fra hvilket der findes breve
optaget i brevbogen. Det kan vanskeligt tænkes konciperet før 1316 10. juni, jf. nr.
372, da Erik 6. for første gang i sin regeringstid gik med til at bekræfte et lybsk privilegiebrev fra 1268, som staden i 1303 havde ladet vidimere i Lübeck, jf. DRB V 239.
På grund af denne tydelige uvilje hos kongen til blot at bekræfte stadens ældre pri
vilegier, er det lidet sandsynligt, at Lübeck på et tidligere tidspunkt skulde have fore
lagt kongen et så vidtgående forslag som udkastene. Som det fremgår af slutningen i
nr. 372, var der ved den lejlighed flere danske forhandlere tilstede. På grund af den
ændrede politiske situation, som gjorde Lübecks støtte ønskelig for kongen, kan staden
da eller i den følgende tid have forelagt kongen eller hans forhandlere udkastene, jf.
Schäfer, Das Buch des lübeckischen Vogts auf Schonen XXVI, som antager, at 2 er
affattet omkr. 1316 19. november, jf. nr. 398, »etwas früher oder spater«, og Hans.UB.
II 1.1. som daterer udkastene til 1316 10. juni—19. november. Ingvor Andersson 1.1.
58 f. antager derimod, at de er fra 1304. — 2) jf. DRB II 9 nr. 294 note 3. Sagligt set
betyder ‘unvorvaren’, at kronens embedsmænd ikke må beskylde for toldsvig, fordi de
har læsset deres gods på vognene uden at betale tolden. Først når vognene står i strand
kanten, er toldsvig vitterlig.

[1316. Efter 21. junip).
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Kong Erik 6. Menved og fyrst Henrik 2. af Meklenborg lover at holde den ud

valgte biskop Herman af Schwerin skadesløs for de tab, han har lidt ved at deltage på

deres side i krigen mod markgreve Valdemar af Brandenburg.
Afskrift i Schwerin (efter tryk i Mekl. UB.).

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og Henrik, af sammes
nåde fyrste af Meklenborg og Stargard, til alle, der ser dette brev eller
hører det læse, hilsen med Gud.

E

Nr. 375

2 g. juni 1316

222

Vi ønsker, at det skal være vitterligt for Eder alle, at vi, da der længe
har hersket fejder og krigerisk tvedragt uden hidtil at være bilagt mellem
os på den ene side og den berømmelige fyrste herr markgrev Valdemar og
hans hjælpere på den anden side, mens dette stod på, har påkaldt hjælp af
den velærværdige mand herr Herman, udvalgt og stadfæstet biskop af
Schwerin, der hurtigt gav sit samtykke og med sine vasaller og venner, som
han kunde sammenkalde dertil, bistod os mod dem, der voldeligt trængte
ind i vore lande. Men da han i denne krig ydede os hjælp, som det er forudskikket, blev mange af hans vasaller og venner ført bort som fanger af
fjenderne, og de mistede stridsheste, andre heste, våben, og hvad de ellers
havde, efter at nogle af dem var blevet dræbt. Da vi nu anser det for
uretfærdigt og usømmeligt, at hans velvillige og overordentlig kærkomne
tjeneste på nogensomhelst måde skulde være ham til skade, forpligter vi
os urokkeligt i dette brev til at bevare og holde fornævnte udvalgte og
stadfæstede biskop og hans Schwerinerkirke fuldstændigt skadesløs med
hensyn til det fornævnte i enhver henseende, ikke blot de nu påførte tab
men også med hensyn til alt andet, hvad der på grund af hjælpen til os
måtte times ham og hans kirke fremtidigt, hvad Gud forbyde. Vi vil nem
lig løskøbe fanger, betale det ødelagte og bøde fuldstændigt på alle tab,
idet vi dog forbeholder os, at vi ikke skal tvinges til at dele med Schwerinerkirken al vinding og fordel, der tilfalder os som følge af deres hjælp. Des
uden lover og forpligter vi os til, at hans og hans kirkes rettigheder alle
som een, der er åbenbare eller kan bevises i vore landsdele, vil blive be
varede fri og urørte for ham og hans kirke, og vi vil virkningsfuldt forsvare
ham og hans kirke mod alle, der angriber eller hindrer hans ret. Til vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev og så videre.
1) brevet, som muligvis kun har foreligget i koncept, da det i Clandrians registratur
omtales som værende: uden datum, er udstedt før slutningen af 1316, da biskop Herman,
der i brevet benævnes som udvalgt, får stadfæstelse som biskop. Det kan være udstedt i
marts 1316, da biskop Herman deltog i Rendsborg-forliget med Werler’ne, jf. nr.356, og
forinden havde lidt tab ved deltagelse i slagene ved Molln og Luplow. Mekl.UB. anser
det dog for sandsynligere, at det er udstedt efter slaget ved Hainholz foran Stralsund den
21. juni, hvor bispen led store tab, hvorpå brevets vending »blev mange af hans vasaller
og venner ført bort som fanger af fjenderne« bedre vilde passe.
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1316. 29. juni. Vordingborg.

Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Harderwijk privilegier på Skånemarkedet

og fastsætter den told, de skal betale, når de besøger danske byer med deres varer.
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Original i Harderwijk.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi af ærbødighed og til hæder for den velbyr
dige og berømmelige mand herr Reynold, greve af Geldern, vor elskede
slægtning og ven, og på grund af den oprigtige kærlighed, som vi nærer
og føler over for ham, tager hans borgere af Harderwijk, der vil komme
til vort rige med deres skibe og varer, under vor fred og beskyttelse for sær
ligt at værne dem, og at vi tilstår samme de nedenfor skrevne friheder og
nåder. For det første, at hvis de nævnte borgere af Harderwijk på vort
marked i Skanør skulde begå nogle forbrydelser, skal de retfærdigt, lov
ligt og nådigt dømmes for samme forbrydelser efter samme markeds ret
og sædvane. Fremdeles at når de samme borgere skal rense sig ved ed
for sager, der måtte pålægges dem, kan de frit bruge det tyske sprog
eller et andet, som de forstår, og de skal ikke på nogen måde anses for ankla
gede eller overbeviste, fordi de har holdt den bog, på hvilken de er plig
tige at sværge, i deres hænder, hvorledes de end vil, når blot de ellers svarer
for sig lovligt. Fremdeles at de for hver kogge, som de fører til fornævnte
marked i Skanør, og for alle varer, som de sammesteds måtte laste, skal be
tale 32 skilling engelske sterlinger i told. Fremdeles at de for sild og andet,
som de måtte ønske at transportere og føre i andre skibe til andre steder i
Danmark eller Tyskland, skal betale told som de øvrige købmænd. Fremde
les at de i Nyborg for hver pakke linned kun skal betale en halv mark kob
berpenge i told og for hver terning linned to øre kobberpenge i told.
Fremdeles at de i Tårnborg skal betale en lignende told. Fremdeles at de i
Slagelse og Roskilde, hvis de sælger noget sammesteds, skal betale en ørtug
kobberpenge derfor, som kaldes torveørtug, for hvilken de skal være fri,
hvis de ikke sælger noget sammesteds; dog skal de for hver vogn, som de
har sammesteds med varer, der er ført til riget, give en ørtug kobber.
Fremdeles at de fornævnte borgere, hvis de, hvad Gud forbyde, skulde lide
skibbrud inden for vort riges grænser, selv — hvis de lever — og ved andre,
som de måtte få dertil ved bøn eller betaling, frit kan redde deres gods og
varer, og det skal ikke tilfalde os, førend det er forladt af sådanne hjæl
pere. Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at
nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad stand og
stilling han end måtte være, på nogen måde drister sig til at krænke nævnte
borgere af Harderwijk mod disse friheder og nåder, der er indrømmet dem
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af os med hensyn til personer eller ting, såfremt han vil undgå vor vrede og
kongelige straf. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Vordingborg i det Herrens år 1316 på de hellige apostle Petrus’ og
Paulus’ dag i vor nærværelse.
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1316. 22. juli. Vordingborg.

Kong Erik 6. Menved tildømmer efter udstedelsen affire kongebreve Oluf Lunge
det gods, Anders Nielsen og Svenning Troelsen havde pantsat ham og ikke indløst.

Original i Rigsarkivet.

rik, af Guds nåde de Danske og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at alt det gods, løst og fast, i Kelleklinte, Saltofte med del i
møllen i Grydeå, Halleby og Høng, som Anders Nielsen ved sit og Svenning
Troelsens åbne brev pantsatte til nærværende brevviser Oluf Lunge, —
sådan som det står mere udførligt i samme åbne brev, og sådan som også
samme herr Svenning personligt bekræftede og offentligt erkendte for os
og på tinge i Ars herred og Løve herred, — og som de ikke indløste til den
frist, der var fastsat mellem dem, tildømmer vi, da de i fornævnte åbne
brev mellem dem fastsatte betingelser kræver det, samme Oluf Lunge at
besidde evindelig, sådan som det før lovligt er tildømt ham ved vore fire
breve. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på
Vordingborg i det Herrens år 1316, den hellige Marie Magdalenes dag,
med herr Jens Pedersen som vidne.

E
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1316. 23. juli.

Jens Tordsen, ridder, og 18 andre sønderjydske riddere og væbnere tager kong Erik

til deres herre.
1. Udtog af Hvitfeld:
O

r 1316 dagen efter Marie Magdalenes dag forpligtede disse adelsmænd
k af Sønderjylland sig overfor kong Erik til at være hans tro tjenere: Jens
Tordsen, Jens Mogensen, riddere, Troels Lund, Vagn Madsen, Peder Nielsen,
Peder Mule, Troels Båd, Mogens, hans broder, Niels, hans broder, Kristian
Bjørnsen, Lars Jonsen, Erik Nielsen, Niels Bost, Tyge Mansen, Niels Grins
torp, Lars Gjordsen, Niels Bjørnsen, Bonde Nielsen og Anders Mogensen.

A

4- august 1316
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2. Registratur hos Stephanius:

m nogle riddere og væbnere fra Sønderjylland, som aflagde mandsed
til kongen. 1316.

O

[Før 1316. 4. august]1). Vordingborg.
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Kong Erik 6. Menved og fyrst Henrik 2. af Meklenborg afgør som voldgiftsmand

en strid imellem grev Adolf af Kiel og grev Johan 3. af Holsten, bl. a. vedrørende

tårnet i Travemünde.

1. Udtog af Hvitfeld:

en trætte imellem herr Adolf af Kiel (den holstenske krønike kalder
ham af Segeberg) og herr Henneke2) af Holsten imod grev Gerhard3),
deres frænde, som var overgivet kong Erik og herr Henrik af Meklenborg til
voldgiftsafgørelse, sluttede de således. Herr Adolf vilde have del i tårnet
i Travemünde og den skov, som hedder Kifholt, men herr Adolf eller Hen
neke har ingen ret dertil, eftersom grev Gerhard4), salig ihukommelse, herr
Hennekes fætter, har haft fornævnte tårn og skov i mange år uantastet.
Fremdeles eftersom herr Henneke5) fordrer 12000 mark lybsk i medgift af
herr Adolf på hans hustru grev Adolf den ældre6) af Schauenburgs datters
vegne, da skal han afkorte de 6000. De andre 6000 bliver herr Adolf af
Kiel herr Henneke skyldig. For dem skal Kremper marsk blive ham stå
ende til underpant, indtil han får sine penge. Klager nogen af de fornævnte
herrers vasaller over den anden, da skal den, som anklages, værge sig med
gode mænd eller udlægge det, som han tiltales for. Dermed er de fornævnte
herrer venligt og vel forligte om al deres trætte. Givet i Vordingborg.

D

2. Registratur hos Stephanius:

At kongen og hertugen af Meklenborg sluttede trætten mellem Adolf af
1k Kiel og Henneke af Holsten.
1) brevet, som Hvitfeld har under 1316 i forbindelse med brevet af 13164. august,
jf. nr. 380, må være udstedt før august 1315, da grev Adolf blev myrdet. — 2) vistnok
Johan 2. af Kiel. — 3) vistnok Gerhard 4. af Plön. — 4) Gerhard 2. af Plön. — 5) vist
nok Johan 3. — 6) vistnok grev Adolf af Segeberg.

1316. 4. august. Nykøbing F.
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Kong Erik 6. Menved erklarer, at grev Johan 3. af Holsten og hans mand er uskyl

dige i drabet på grev Adolf af Kiel.

Afskrift i Rigsarkivet.
2. Række. VII.

15
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rik, af Guds nåde de Danskes og Venders [konge]1) til alle o.s.v.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har forliget os og venskabeligt forbun
det os med vor elskede broder, junker Henneke, greve af Holsten og Stormarn, med hensyn til drabet af den velbyrdige mand, herr Adolf, greve af
Holsten og Schauenburg, salig ihukommelse, og for hans [faders]2), herr
Johan, greve af Kiels sag, idet vi forkynder samme grev Henneke og hans
riddere og vasaller hver især, der er mistænkt for dette drab, for aldeles fri
at være med hensyn til nævnte drab, og tillige erklærer i alle disse sager, at
vi ikke fra nu af bør omtale eller straffe med hensyn til det fornævnte, og
(det bør) heller ikke de, der ønsker at gøre eller undlade noget for vor
skyld. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Ny
købing i det Herrens år 1316 dagen efter St. Stefan protomartyrens fund.

E

1) mgl. i afskriften. — 2) afskriften ‘broders’. — 3) afskriften har: Gerhard.
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1316. 4. august. Nykøbing.

Kong Erik 6. Menved erklærer, at grev Gerhard 3. af Rendsborg og hans mænd er

uskyldige i grev Adolf af Holstens drab.

1. Udtog af Hvitfeld:
O

r 1316 dagen efter fundet af den hellige protomartyr Stefan erklærede
L kong Erik i Nykøbing ved sit åbne brev, grev Gerhard og hans rid
dere og vasaller fri med hensyn til det drab, han gjorde på grev Adolf af
Kiel, med sine brødre1) Henneke og Johan, så han (= kongen) og alle, som
for hans skyld vilde og kunde det, ikke skulde hævne det på ham.

A

2. Registratur hos Arne Magnussen:

(jTrev Gerhard af Rendsborg fik et andet lignende brev2).
1) fejl hos Hvitfeld; grev Johan 2. var farbror til Johan 3., kongens halvbroder. Hvitfelds udtog er muligvis blot taget efter nr. 379. — 2) jf. nr. 379.

1316. 4. august. Nykøbing F.
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Kong Erik 6. Menved udsteder kvittering til Lübeck for modtagelse af stadens vær

nepenge St. Hansdag 1316.

Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til de kloge og gode
mænd, vore i Kristus elskede rådmænd af Lübeck, oprigtig kærlighed
med Gud og evig frelse.

E
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Vi beder Eder indtrængende om og ønsker, at I lader de 375 mark
lybske penge, som I skulde betale os nu forgangne St. Hansdag, udbetale til
den velbyrdige mand, herr Henrik, herre af Meklenborg, vor elskede måg,
eller hans visse bud i vort navn, for hvilke penge vi, når de er anviste ham,
erklærer Eder for kvit og frie og fuldstændig undtagne at være1) ved dette
brevs ordlyd. Givet i Nykøbing i det Herrens år 1316 onsdag før St. Lau
rentius’ dag i vor nærværelse under vort sekret.
1) jf. DRB XI nr. 150, 151 m.fl.

1316. 5. august. Nykøbing.
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Grev Gerhard 3. og grev Johan 3. af Holsten lover at tjene kong Erik 6. Menved og
Henrik 2., fyrste af Meklenborg, med 100 ryttere mod markgreve Valdemar af Bran-

denburg.
1. Udtog af Hvitfeld:

° r 1316 i Nykøbing femte dagen før St. Laurentius’ dag lovede grev Gerk hard og Johan af Holsten kong Erik og herr Henrik af Meklenborg at
tjene dem med 100 stridsheste mod markgrev Valdemar. Kongen vilde med
tiden betale den skade, de fik på hestene. Led de skade i et slag, vilde kongen
erstatte det inden et år derefter. Fyrsten af Meklenborg lovede for dette
og disse efterskrevne: Niels Hee, marsk Lave, Ingvar Hjort, Jens Pedersen,
Jon Balhorn, Mogens Lavesen, Peder Grubbe, Strange Esgesen, Esger
Brok, Ove Eskildsen, Peder Vendelbo, Ulv Jonsen, Niels Friis, Åge Karlsen,
og Åge Pedersen. Hvis fyrsten af Meklenborg havde de herrer af Holstens
hjælp behov, skulde de ligeledes tjene ham med 100 mand på de samme
betingelser.

A

2. Registratur hos Stephanius:

n overenskomst mellem kongen og fyrsten af Meklenborg og holstenerne
Johan og Gerhard. 1316.

E
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Kong Erik 6. Menved slutter forbund med greverne af Holsten,
Registratur hos Stephanius:

Om forbundet mellem kongen og [greverne]2) af Holsten. 1316.
15*
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1) dette brev, som kun kendes gennem Stephanius’ registratur, må være udstedt 5.
august. I Cancellariæ liber var det afskrevet efter Gerhard 3.s og Johan 3.s brev af 5.
august □: de holstenske grevers udfærdigelse af det til dette svarende modbrev. — 2) re
gistraturen har ‘hertugerne’.

1316. 7. august? Lyon.
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Petrus de Dacia udnavnes til pavelig pønitentiar.
Original i Vatikanets arkiv.

dgifter til ordinære lønninger. Første betaling af lønninger. I Guds
navn amen. I år 1316 efter Kristi fødsel, den 14. indiktion, den 7.
august blev den højhellige fader, vor herre den herre Johannes 22. ved
Guds forsyn valgt til pave i Lyon, og den 2. oktober samme år drog han ind
i Avignon. Efter den herre pavens valg blev Johannes Vielli og Petrus de
Dacia valgt til pønitentiarer.

U
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1316. 10. august. Vordingborg.

Kong Erik 6. Menved udsteder et handelsprivilegium til Zulphen.

Original i Zutphen.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt1), at vi af ærbødighed og til hæder for den velbyrdige
mand og berømmelige mand herr Reynold, greve af Geldern, vor elskede
slægtning og ven og på grund af den oprigtige kærlighed, som vi nærer
og føler over for ham, tager hans borgere af Zutphen, der vil komme til
vort rige med deres skibe og varer, under vor fred og beskyttelse for sær
ligt at værne dem, og at vi tilstår samme de nedenfor skrevne friheder
og nåder. For det første, at hvis de nævnte borgere af Zutphen på vort
marked i Skanør skulde begå nogle forbrydelser, skal de retfærdigt, lovligt
og nådigt dømmes for samme forbrydelser efter samme markeds ret og
sædvane. Fremdeles at når de samme borgere skal rense sig med ed for
sager, der måtte pålægges dem, kan de frit bruge det tyske sprog, og de
skal ikke på nogen måde anses for anklagede eller overbeviste, fordi de har
holdt den bog, på hvilken de er pligtige at sværge, i deres hænder, hvor
ledes de end vil, når blot de ellers svarer for sig lovligt. Fremdeles at de
for hver kogge, som de fører til det fornævnte marked i Skanør, og som der
fra har til hensigt at sejle mod syd, hvad der på folkesproget kaldes umme-
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land, og for alle varer som de sammesteds måtte laste, skal betale 32 skil
ling engelske sterlinger i told. Fremdeles at de for sild og andet, som de måtte
ønske at transportere og føre i andre skibe til andre steder i Danmark eller
Tyskland, skal betale told som de øvrige købmænd. Fremdeles at de i Ny
borg for hver pakke linned kun skal betale en halv mark kobberpenge i told
og for hver terning linned to øre kobberpenge i told. Fremdeles at de i
Tårnborg skal betale en lignende told. Fremdeles at de i Slagelse og Ros
kilde, hvis de sælger noget sammesteds, skal betale en ørtug kobberpenge
derfor, som kaldes torveørtug, for hvilken de skal være fri, hvis de ikke sæl
ger noget sammesteds; dog skal de for hver vogn, som de har sammesteds
med varer, der er ført til riget, give en ørtug kobber. Fremdeles at deres
borgere, hvis de, hvad Gud forbyde, måtte lide skibbrud inden for vort ri
ges grænser, selv — hvis de lever — og ved andre, som de måtte få dertil ved
bøn eller betaling, frit kan redde deres gods og varer, og det skal ikke tilfal
de os, førend det er forladt af sådanne hjælpere. Derfor forbyder vi strengt
under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres offi
cialer eller nogen anden, af hvad stand og stilling han end måtte være, på
nogen måde drister sig til mod dette brevs ordlyd at krænke disse borgere
eller nogen af dem, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige straf.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Vording
borg i det Herrens år 1316 St. Laurentius martyrs dag i vor nærværelse.
C jf nr. 375.

1316. 22. august. Viborg.
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Kong Erik 6, Menved tildømmer herr Ugod af Bratskovs arvinger den af dem på
ståede rettighed til en ålegård i Torslev dyb.
Afskrift i det kongelige bibliotek.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne i Han
herred hilsen og nåde.
Da arvingerne efter herr Ugod af Bratskov lovligt kan bevise ved vidnes
byrd af kyndige og troværdige mænd, som med ed og under sandheds ord
enstemmigt bevidnede, at ingen undtagen de nævnte arvinger efter nævnte
herr Ugod har nogen ejendomsret eller nogen rettighed mellem Holmsø å
og deres ålegård mod øst i Torslev dyb, og at ingen i fremtiden skal have
lejlighed1) til på nogen måde med nogle dem på nogen måde skadelige byg
ninger at hindre deres fri og rette strøg, på dansk strog, til fornævnte åle-
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rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi til nærværende brevvisere, de kyndige og
gode mænd, vore elskede bymænd i Zutphen giver til evig tid et sted, som
kaldes fed, på vort marked i Skanør i bredden og længden, som det i nær
værelse af vore borgere i Lund og Trålleborg er målt af vor elskede og tro
herre Jens Kande, at bebo og indrette i markedstiden sammesteds efter
deres og deres efterfølgeres fri vilje; og vi forbyder strengt under trusel om
vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer eller
nogen anden, af hvad stilling og stand han end måtte være, drister sig til
på nogen måde mod dette brevs ordlyd at krænke fornævnte bymænd eller
deres efterfølgere, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på vort slot
Helsingborg i det Herrens år 1316 søndag før St. Mikkels dag i vor nærvæ
relse.

E
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Kong Erik 6. Menved giver købmændene i Harderwijk et fed på Skanørmarkedet.
Original i Harderwijk.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle1), at vi til nærværende brevvisere, de kyndige
og gode mænd, vore elskede bymænd i Harderwijk giver til evig tid et sted,
som kaldes fed, på vort marked i Skanør i bredden og længden, som det
i nærværelse af vore borgere i Lund og Trålleborg er målt af vor elskede
og tro herre Jens Kande, at bebo og indrette i markedstiden sammesteds
efter deres egen og deres efterfølgeres fri vilje; og vi forbyder strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer
eller nogen anden, af hvad stilling og stand han end måtte være, drister sig
til på nogen måde mod dette brevs ordlyd at krænke fornævnte bymænd
eller deres efterfølgere, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på vort
slot Helsingborg i det Herrens år 1316 søndagen før ærkeenglen Michaels
dag i vor nærværelse.
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1316. 9. oktober.
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Oluf kaldet Flemming giver sin befuldmægtigede Thordun myndighed til at til
skøde Roskilde Clara kloster sit gods i Tvindelstrup.

Original på Universitetbiblioteket,

luf, kaldet Flemming, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg gør vitterligt for Eder ved dette brev, at nærværende brevviser, min
elskede befuldmægtigede Thordun, på mine vegne skøder ved dette brev
mit gods i Tvindelstrup1), løst og fast, til de elskede fruer i Clara kloster at
besidde evindelig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1316 St. Dionysius’ dag.

O

1) jf. nr. 355.
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[Efter 1316. 12. oktober—Før 1317. 7. januar]1).

Kong Erik 6, Menved stadfæster Dargun klosters besiddelsesret til landsbyen Stub-

bendorf og en del af landsbyen Gross-Methling.
Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle sønner af vor
' hellige moder kirken, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
For at det, der bestemmes af os, altid kan forblive urokket og opnå den
tilbørlige virkning, har vi ment det passende at overgive det til auten
tiske breve. Nuværende og tilkommende skal altså vide, at da vi hen
vendte os med forespørgsel til klostrets brødre i Dargun med hensyn til
ejendomsretten til landsbyen Stubbendorf og 6^2 hufen i Gross-Methling
i vort land Gnoien, eftersom vi mente, at de uretmæssigt havde tilta
get sig nævnte ejendomsret, svarede de, at de allerede for mange år siden
havde opnået og erhvervet denne ejendomsret på rigtig og gyldig måde af
den velbyrdige mand, herr Nicolaus af Werle, salig ihukommelse, vor af
døde svoger, således som de kunde bevise ved hans åbne privilegium. Men
for at de ikke i fremtiden skal være genstand for nogen trætte fra vor eller
nogen som helst af vore arvinger eller efterfølgeres side med hensyn til for
nævnte ejendomsret, bønfaldt de os indtrængende om, at vi vilde godkende
overdragelsen eller salget af nævnte ejendomsret, der skete til dem ved for
nævnte herr Nicolaus af Werle og bekræfte det ved vort beskyttelsesbrev.
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7. januar 1317}
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Idet vi låner øre til deres og nogle af vore vasallers bønner, anser vi for
nævnte overdragelse eller salg af nævnte gods for sikker og gyldig og stad
fæster den ved dette vort privilegium, idet vi oplader og skænker de for
nævnte brødre fuld ejendomsret til landsbyen Stubbendorf og ejendoms
retten til 61/2 hufen i Gross-Methling og 37 skilling og 12 høns, som de år
ligt plejer at modtage i samme by fra nogle huse, at besidde lykkeligt til
evig tid, og vi tilføjer, at mændene i nævnte landsby Stubbendorf og fæ
sterne af de fornævnte hufen i landsbyen Methling skal nyde og bruge den
ret, frihed og dom, mændene i de øvrige landsbyer, som de nævnte brødre
besidder i vort land Gnoien, vides at nyde, nemlig at hvis en dødsdom har
fældet nogen af dem, der er anklaget på åbenbar handling og ikke på
grundlag af et rygte som følge af vrang mistanke, såsom tyve, når tyve
riet overstiger 8 skilling i værdi, mordere, mordbrændere, drabsmænd —
idet den døde hånd er tilstede —, voldsmænd, kvindeskændere, jomfru
røvere, dog kun således, hvis kvinden eller jomfruen i samme øjeblik ved et
kraftigt råb, som det er sædvane, med naboer og hjælpere har bevidnet, at
der er forøvet vold, skal en tredjedel af den pengebøde, vi idømmer så
danne, tilfalde abbeden, to tredjedele os. Men hvis vi bestemmer at dømme
dem til døden, skal sagens behandling ligge under vor jurisdiktion, dog
således at vore fogeder ikke skal dømme den slags sager på vort gods, men
på fornævnte klosters gods. Hvis de fornævnte mennesker stiller pant, når
de står for retten, skal også alle panterne tilkomme abbeden. Men af alle
andre sager og søgsmål, der måtte opstå inden for fornævnte landsbyers
grænser, skal intet kræves som vort, men abbeden skal ved sin foged på
dømme alt dette til oprejsning. Men de oftnævnte mænd er fri og undtagne
fra al forulempelse af fogeder og dommere med hensyn til bygning af byer,
broer og volde, pålæg af told, beder og skat og al leding, således at der ikke
påhviler dem nogen forpligtelse undtagen over for Gud alene og fornævnte
kloster. Men for at vor fornævnte gave og bekræftelse til evig tid kan for
blive fast og urokket, og for at ikke de fornævnte brødre senere skal lide
skade eller fortræd vedrørende fornævnte ejendomsret af os eller af nogen
af vore arvinger eller vore efterkommere eller også af nogen anden, hvis
det måtte ske, at vi engang senere giver, sælger eller forlener landet Gnoien
til nogen, har vi givet dem dette brev og bekræftet det med vort segl.
1) da fyrst Nicolaus 2. af Werle omtales som død i brevet, må det være udstedt
efter hans død 1316 12. oktober, men før 1317 7. januar, da kong Erik udstedte forleningsbrev på Rostock og den dertil hørende del af Venden, se nr. 423.
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1316. 26. oktober. Avignon.

Pave Johannes 22. tildeler den udvalgte ærkebiskop Olof af Uppsala palliet, som
ærkebiskop Esger af Lund skal overrække ham på Ahus slot.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

ohannes, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Olof, udvalgt
ærkebiskop af Uppsala, hilsen o.s.v. Vore elskede sønner Tyge af Lol
land, kannik ved Lundekirken, og Niels Sigfastsson, kannik ved kirken i
Uppsala, og samme kirkers befuldmægtigede og udsendinge, som var
sendt til det apostoliske sæde med det formål for Dig at ansøge om palliet,
der er bispeværdighedens symbol, og som i vor og vore brødres nærværelse
stillede forslag om, at en udsending fra Lundekirken tilligemed en udsen
ding fra samme Uppsala kirke i overensstemmelse med de privilegier, som
er givet af pave Hadrian 4. og Innocens 3., salig ihukommelse, vore for
gængere som romerske bisper, skal komme til den romerske kirke for at
udvirke palliet, der skal overdrages den for tiden udvalgte ærkebiskop af
Uppsala, efter at han på kanonisk vis har opnået konsekrationens gave, og
når de af den romerske biskop har opnået det, skal bringe det tilbage til
Lundekirken, og at den nuværende biskop af Lund skal modtage det for at
overdrage det til den udvalgte ærkebiskop af Uppsala, der under ed vil
love Romerkirken troskab og lydighed, har fornylig anmodet os om, at vi
af apostolisk velvilje i overensstemmelse med fornævnte fremgangsmåde
gennem samme ærkebiskop vilde lade nævnte pallium overgive til Dig, der
allerede gennem hans hånd har opnået konsekrationens gave, idet vi af
særlig nåde tilstod nævnte ærkebiskop, at han denne gang skal kunne give
det på Åhus slot i Lunde stift.
Da vi har fået vished for disse privilegier, giver vi velvilligt nævnte be
fuldmægtigede og udsendinge tilladelse til det fornævnte, og idet vi bøjer
os for ærkebispens og Dine bønner i denne sag, har vi gennem fornævnte
Tyge og Nils i overensstemmelse med denne ordlyd ladet fornævnte pal
lium, taget fra den hellige Petrus’ legeme, sende til vor ærværdige broder,
biskop Esger af Lund, for at det kan blive overdraget Dig gennem samme,
idet vi tilstår samme ærkebiskop, at han denne gang kan overdrage Dig det
på fornævnte slot under den form, som vi sender ham under vor bulle, og
at han af Dig i vort og Romerkirkens navn under den form, som vi sender
under samme bulle, kan modtage Din troskabsed. Det er dog vor vilje, at
der absolut ikke gennem en sådan overdragelse af samme pallium, som vi
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lader ske på nævnte slot på nogen måde sker indgreb i samme Lundekirkes
og Lundebiskops og hans efterfølgeres rettigheder, eller at der tillægges Dig
og Dine efterfølgere og Uppsalakirken nogen ny ret, men at blot den gamle
ret bevares, som tilkommer begge kirker i denne sag. Du må kun bruge
palliet inden for Din kirke på de dage, der udtrykkelig omtales i Uppsalakirkens privilegier. For at symbolet ikke skal adskille sig fra den, der er ud
mærket dermed, men at Du i tanken må bevare, hvad Du bærer til skue ud
adtil, beder vi Dig indtrængende om og opfordrer Dig til, idet vi ved denne
apostoliske skrivelse pålægger Dig det, at Du med Guds bistand, som giver
gaver og uddeler belønninger, vil bestræbe Dig på at bevare ydmyghed og
retfærdighed, som bevarer og fremmer den, der bevarer dem, og at Du
vil drage omsorg for med Guds hjælp omhyggeligt at gavne Uppsalakirken,
Din brud, i åndelige og timelige anliggender. Givet i Avignon den 26.
oktober i vort (pontifikats) første år.

1316. 26. oktober. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Esger af Lund på Åhus slot at overrække

den udvalgte ærkebiskop Olof af Uppsala palliet, modtage hans troskabsed og snarest
sende brev derom til paven.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde til vor ærværdige broder (Esger), ærkebiskop af Lund,
Sveriges primas, hilsen o.s.v. Vore elskede sønner Tyge af Lolland,
kannik ved Lundekirken, og Nils Sigfastsson, kannik ved kirken i Uppsala,
og samme kirkers befuldmægtigede og udsendinge, som var sendt til det
apostoliske sæde med det formål for vor elskede søn Olof, udvalgt ærkebi
skop af Uppsala, at ansøge om palliet, der er bispeværdighedens symbol, og
som i vor og vore brødres nærværelse stillede forslag om, o. s. v. som i det nær
mest foregående brev1) med passende ændring af ordene indtil ‘Nils i over
ensstemmelse med denne ordlyd ladet fornævnte pallium, taget fra den
hellige Petrus’ legeme, sende til Dig, for at Du kunde overdrage det til
ham, der allerede gennem Din hånd har modtaget konsekrationens gave,
idet vi tilstår Dig, at Du denne gang i fornævnte tilfælde kan overdrage
samme udvalgte ærkebiskop nævnte pallium, o.s.v. indtil: ‘Derfor pålæg
ger vi Dig, vor broder, ved denne apostoliske skrivelse, at Du overdrager
ham det under den form, som vi sender Dig under samme bulle, men for
mularen for den ed, som han skal opfylde ord til andet, skal Du ved et
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åbent brev udstedt af samme udvalgte ærkebiskop og forseglet med hans
segl, snarest ved særlig udsending tilstille os. Det er dog vor vilje, at der ved
en sådan overdragelse af palliet, som vi denne gang lader ske på nævnte
slot, ikke på nogen måde skal ske indgreb i Dine, Din kirkes og Dine efter
følgeres rettigheder, eller at der tillægges samme udvalgte ærkebiskop og
hans efterfølgere og Uppsalakirken nogen ny ret, men at blot den gamle
ret bevares, som tilkommer begge kirker i denne sag. Givet som ovenfor.
1) jf. nr. 394.
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1316. 13. november. Blangstedgård.

Biskop Peder 2. af Odense giver dominikanerne og franciskanerne tilladelse til at
høre skriftemål i St. Knudskirke i Odense.
Registratur hos Hamsfort.

iskop Peder af Odense udstedte et brev på Blangstedgård på Briccius’
dag, hvori han giver både dominikaner- og franciskanerbrødrene til
ladelse til at høre skriftemål og holde gudstjeneste i St. Knudskirke og give
aflad.
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1316. 17. november. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger abbed (Thomas) i St. Michaelis kloster i Luneburg

at foranstalte en undersøgelse og træffe den endelige afgørelse med hensyn til den klage,

som kapitlet i Hamborg har indgivet imod ærkebiskop Jens Grand, som uden nogen

ret dertil skal have lyst kapitlet i ban og lagt Hamborgs kirke under interdikt.
Efter vidisse af 13185. juni i Hamborg (tryk i Hamb. UB.).

398

1316. 19. november. Stralsund.

Hertug Kristoffer af Halland og Samsø giver Stralsunds borgere tilsagn om for

skellige handelsprivilegier i Danmark, når han bliver konge.

Original i Stralsund.

Herrens navn amen. Kristoffer, af Guds nåde hertug af Halland og
Samsø, til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen med Gud
evindelig.
Alle skal vide, såvel efterkommere som nulevende, at vi, når vi ved Guds
gave kommer i besiddelse af Danmarks rige og Skånes land, giver og skæn
ker alle vore elskede borgere i Stralsund tilladelse og frihed til hvert år på
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markedet i Skanør og Falsterbo at indsætte deres egen foged til at dømme
over deres egne borgere i alle deres sammesteds begåede lovovertrædelser
undtagen i sager, som angår hals og hånd, og denne fogedmyndighed skal
vare fra St. Jakobs dag og lige til den nærmest følgende St. Morten biskops
dag hvert år. Vi vil også, at ingen skal bygge på deres fed undtagen med
deres vilje, og de skal frit udskænke deres vin og øl til hinanden og frit sælge
deres uldtøj og lærred i hele stykker og i alen. Deres varer i vægt kan de
sælge i stor og lille vægt efter dansk vægt, og de kan frit sælge alle deres va
rer, af hvilke de betaler deres rette told til vor foged, og af hver læst sild, der
transporteres bort, skal de give os som told to ørtug af de nye skånske penge
eller tre af de gamle, og varer, som de køber i hele vort land, skal de nyde
som folk, der bebor vort land. Hvis også nogen af de fornævnte borgere,
hvad Gud forbyde, skulde lide skibbrud i vort land, skal han frit have lov til
at samle og beholde sit gods, indtil han personligt giver afkald på dette gods,
og i vore skove skal han frit samle og skære brænde. Og hvis en af dem skul
de bliver overrasket af døden i vort land, skal hans arvinger give for ham,
hvad der hedder arvekøb på landets sprog, og hans ejendom skal de ube
skåret føre bort. Alt det (for) nævnte skal ukrænkeligt iagttages af os og vore
arvinger. Og rådmændene og borgerne i nævnte stad Stralsund tilsagde os
frivilligt, at vi og alle, der tilhører os, skal nyde fremme i deres stad og i alle
tilfælde nyde alle rettigheder som deres borgere vides at have, men de skal
være pligtige at betale den gamle og rette told. Vidner til dette gavebrev er
vore råder, herrerne Niels Brok, Anders Stigsen, Peder Nielsen Neb, rid
dere, og rådmændene i staden Stralsund, nemlig Jakob v. Crispin, Dietrich
Schele, Bernhard Goswin og Bertold von Salzwedel. Til urokkeligt vidnes
byrd herom har vi bekræftet nærværende brev med vort segl. Givet i Stral
sund i det Herrens år 1316 på enken St. Elisabets dag.

1316. 30. november.
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Hamund Hamundsen Lille, ridder, og fru Ingeborg, hans hustru, pantsætter alt
deres gods i Alsted til Sorø kloster.

1. Referat i Sorø gavebog f. 8v:

en udmærkede mand Hamund Hamundsen kaldet Lille, og hans hu
stru Ingeborg modtog som lån af brødrene i Sorø 100 mark rent sølv
af den store vægt, og de overgav alt deres gods i Alsted derfor i pant til
klostret, nemlig den vestlige gård med vandmølle og dens andre tilliggen-
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der, og de (overdrog)x) ligeledes af kærlighed og hengivenhedsfølelse oppebørslen af afgifterne, sålænge pantsætningen varede, frit og uden afkortning
i hovedstolen; og Hamund overgav dette i klostrets hænder gennem sin
foged Jens Estridsen i det Herrens år 1316 St. Andreas’ dag.
2. Referat i Sorø gavebog f 16v:

en ædle mand, herr Hamund Lille og hans hustru fru Ingeborg mod
tog som lån af klostret 100 mark rent sølv af kølnsk vægt og pantsatte
for dem til klostret alt deres gods, som de havde i Alsted, løst og fast, med
møllen og alt det øvrige tilbehør, der ligger til samme gods, nemlig agre,
enge, græsgange, skove, søer, rørskær o.s.v. i det Herrens år 1316.

D

5. Referat i Sorø gavebog f 457-450:

en udmærkede ridder herr Hamund Hamundsen kaldet Lille, og
hans hustru fru Ingeborg modtog som lån af Vor Frue kloster i Sorø
100 mark rent sølv i kølnsk vægt og overgav til klostret alt deres gods i
Alsted med møllen og alt øvrigt tilliggende i pant for samme sølv, og da de
havde en særlig hengivenhedsfølelse overfor herr abbeden og alle brødrene,
overdrog de klostret af kærlighed og ren velvilje og alene i betragtning af
Guds gengældelse alle årlige indtægter, sålænge pantsætningen varede, af
samme gods, og nævnte herr Hamund overdrog dette gods i klostrets hæn
der ved herr Jens Estridsen, hans foged, i det Herrens år 1316 St. Andreas
apostlens dag.
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1316. 5. december.

Biskop Peder 2. af Odense udsteder et appelbrev til broder Jens, prior i Odense St.
Knuds kloster, som på klostrets vegne har appelleret sagen imod bispen vedrørende

Fraugde kirke.
Afskrift i Odensebogen.

roder Peder, af Guds nåde biskop i Odense, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at broder Jens, prior af Odense, i vor nærværelse
afgav følgende erklæring, efter at han havde appelleret mod os med hen
syn til Fraugde kirke: Jeg broder Jens, prior af Odense, erklærer på egne
og mit kapitels vegne, at vi forbeholder os vor ret og vor adgang til at frem
sætte klage på passende tid og sted mod hvem som helst, der med urette
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besidder eller sætter sig i besiddelse af Fraugde kirke. Til vidnesbyrd om
denne erklærings aflæggelse er vort segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1316 den 5. december.

1316. 8. december. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Esger af Lund og gejstligheden i Lunde

stift at lade det første års indkomst af alle ledige gejstlige embeder i tre år, de ærkebiskoppelige og biskoppelige kirker m.fl. dog undtaget, indsamle i deres stift af de af
paven udnævnte kollektorer.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore ærværdige brødre (Esger), ærkebiskop i Lund, og hans lydbisper
og vore elskede sønner de udvalgte bisper, (abbederne, priorerne, de
kanerne, ærkedegnene, provsterne, sognepræsterne, ærkepræsterne og de
andre kirkelige prælater og ledere, såvelsom til kapitlerne, kollegierne og
konventerne af cistercienser-, cluniacenser-, præmonstratenser-, augusti
ner-, benediktiner-, karteuser- og grammontenserordenen og de andre
ordener tilligemed de øvrige kirkelige personer, såvel regelbundne som
verdslige, eksempte og ikke-eksempte samt til priorerne, præceptorerne eller
magistrene og de andre brødre af johanniterordenen, den tyske ridder
orden og calatravaordenen og deres stedfortrædere) i staden, stiftet og kirke
provinsen Lund. Hvis I med glæde bemærker, (hvorledes den romerske
moderkirke, som Gud i sin miskundhed har indsat til at være overhoved
for alle jordens kirker og villet stille i spidsen for dem, i moderlig medliden
hed med sine børn lider ved deres trængsler og utrættelig tager del i deres
lidelser, i deres nød åbner sin hånd med heldig lægebod og omhyggelig
undersøger, hvorledes den kan skaffe dem en kærkommen fred og hviles
fordele, da vil det såvist ikke være Eder ubekvemt, men I vil snarere med
et ligevægtigt sind lægge from ro og taknemmelighed for dagen, hvis kirken
ad veje og ved fremgangsmåder, som er tilbørlige og tilladte, uden tynge
for kirkerne og uden skade for gudstjenesten, i sin klogskab letter sine utal
lige nødvendige byrder, som I visselig bør betragte som Eders egne, da den
ikke, eftersom den ikke har overflod på indtægter ved egen kraft formår at
bære byrderne og ikke vil tage sin tilflugt til skattepålæg.
Vi ønsker altså således, at I skal vide, at vi i ønsket om ad de fornævnte
veje og ved de fornævnte fremgangsmåder at råde bod på denne og vort
kammers nød, hvor stor den end er, efter vore brødres råd med apostolisk
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myndighed bestemmer, at det første års frugter, indtægter og udbytter af
alle kirkelige embeder — hvert og eet — for at vore og kirkens byrder
lettere skal kunne bæres og til støtte for dens anliggender, bør opkræves på
den her nedenfor nærmere angivne måde. Dette gælder embeder både
med og uden sjælesorg, herunder digniteter, personater og embeder ved
hvilkesomhelst kirker, klostre, priora ter og gejstlige stiftelser, både verdens
gejstliges og klosterfolks, både dem, der er eksempte, og dem, der ikke er
det,) som nu står ledige i staden, stiftet og kirkeprovinsen Lund, (og som i
de næste tre år bliver ledige, hvordan dette så sker og hvor det så sker, også
ved det apostoliske sæde, dog med undtagelse af de nedenfor udtrykkelig
anførte kirker, klostre, digniteter og embeder. Det er vor vilje, at disse
frugter, indtægter og udbytter skal indsamles) af de indsamlere, som vi (i
kraft af et andet brev af et bestemt indhold har ladet udpege, eller de un
derindsamlere, som af dem er indsat til denne indsamlings tjeneste i hver
enkelt af Eders stæder og stifter, broder ærkebiskop og vore brødre lydbis
per, og det er vor vilje, at de ved samme indsamlere skal indbetales til
kirkens fornævnte kammer, uanset alle herimod stridende bestemmelser
og sædvaner i de kirker, klostre og religiøse stiftelser,) hvor disse embe
der, digniteter, personater og embeder befinder sig, selv om de har fået be
styrkelse ved ed, ved nævnte apostoliske sædes stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden bekræftelse, eller om disse det første års frugter, indtægter og
udbytter efter samme sædes privilegium, eller på anden måde rettelig eller
efter hvilkensomhelst regel eller bestemmelse tilkommer een eller flere,
eller om de af nogen er overladt eller anvist eller i mellemtiden skulde blive
overladt eller anvist til bygningsvedligeholdelse af noglesomhelst kirker,
klostre eller religiøse stiftelser, eller til opførelse eller istandsættelse af mure,
stæder, borge eller landsbyer, eller om de skulde anvendes til andet brug.
Det er vor vilje, at indsamlerne, hvis samme embede bliver ledigt to gange
i løbet af samme år, kun een gang skal opkræve frugter, indtægter og ud
bytter deraf for den dobbelte ledighed, således at de altså i disse tre år skal
nøjes med hvert år at opkræve frugter, indtægter og udbytter af et hvilketsomhelst således ledigt embede een gang, og at disse frugter, indtægter og
udbytter skal indbetales til og modtages af samme indsamlere efter tiende
vurderingen, det vil altså sige, at nævnte indsamlere skal kræve og oppe
bære det beløb, hvortil hvert enkelt embede sættes efter tiendevurderingen,
medens hele resten vedblivende skal tilfalde embedernes indehavere, med
mindre fornævnte indsamlere muligvis skulde foretrække at oppebære og
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beholde denne rest for os og vort kammer, og at det beløb, hvortil embe
derne er ansat i tiende, vedblivende tilfalder indehaverne af embederne til
bestridelse af de byrder, som påhviler dem, og til underhold for dem selv.
Det er nemlig vor vilje, at fornævnte indsamlere skal have lov til at vælge at
oppebære een af de to ting, altså denne tiendebetaling eller det oven om
talte restbeløb, således at, hvad samme indsamlere så end vælger, skal inde
haverne af disse embeder bestride de byrder, der hviler på dem, i fuld ud
strækning af den del, som fornævnte indsamlere lader dem beholde, med
mindre muligvis indehaverne af disse embeder skulde ønske at overlade
fornævnte indsamlere samtlige frugter, indtægter og udbytter af embeder
ne, thi i så fald vilde indsamlerne have at lade embederne betjene af dertil
egnede personer, med hensyn til sjælesorgen, om de måtte have sådan, i
varetagelse af gudstjenesten og forvaltningen af kirkens sakramenter samt
desuden påtage sig de øvrige byrder, der påhviler dem. Men det er vor
vilje, og med fornævnte myndighed erklærer vi, at denne vor bestemmelse
ingenlunde skal udstrækkes til ærkebiskoppelige og biskoppelige kirker,
regelbundne abbedier, og de embeder, (hvis frugter, indtægter og udbytter
ikke overstiger 6 mark sølv om året, og som bliver ledige ved ombytning,
ej heller til vikariater eller kapellanier, der som oftest er stiftet af døende
efter de forskellige kirkers skik til afholdelse af messer for dem selv, således
at visse indtægter er bestemt til præsten, som holder messen sammesteds,
eller andre, for at de skal overvære de kanoniske tider ved dag og ved nat,
endelig heller ikke til de daglige uddelinger, årtider eller gaver, som ved
de enkelte kirker vides at være fastsatte til et eller andet bestemt formål.
Men da det undertiden sker, at de første frugter, indtægter og udbytter fra
sådanne embeder skal anvendes for den afdøde eller til kirkebygningen, en
prælat eller kirke, som har ret til, hvad der årligt falder, erklærer vi, at der
ikke under påberåbelse af vor nævnte bestemmelse overhovedet må finde
nogen indskrænkning sted i deres ret, som hidtil har skullet oppebære det
første års frugter, indtægter og udbytter i kraft af sædvane, privilegium eller
særlig bestemmelse, men at de, som i de forgangne tider har plejet at oppe
bære disse frugter, indtægter og udbytter, skal oppebære dem det første
følgende år. Men det er vor vilje, ligesom det er overensstemmende med
sund fornuft, for ikke at vække forargelse, at betalingen af disse frugter,
indtægter og udbytter skal finde sted i to passende terminer, som vil være
at fastsætte efter indsamlernes forgodtbefindende, hvem vi fra nu af har
ladet det overdrage, idet vi bebyrder deres samvittighed desangående,
2. Række. VII.
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således at hvor fornævnte indsamlere foretrækker at få tiendevurderingen
af disse frugter, indtægter og udbytter af det første år for vort kammer, skal
indehaverne af embederne beholde resten af frugterne, indtægterne og ud
bytterne, som vedkommende indehavere i så fald skal indsamle til det fulde
beløb, mens de indbetaler tiendevurderingen til fornævnte indsamlere til
de to terminer, der skal fastsættes som forud angivet, og stiller omtalte
indsamlere en passende sikkerhed for indbetalingen heraf. Men hvor indsam
lerne vælger at overlade indehaverne af vedkommende embeder den for
nævnte tiende og beholde resten af bemeldte frugter, indtægter og udbytter,
da skal samme indsamlere i så fald til de to terminer, som vil være at fast
sætte på lignende måde, betale indehaverne af embederne denne tiende.
Men heller ikke under påberåbelse af svigtende betalinger heraf vil vi, at
man på nogen måde skal udstrække sine hænder efter kalke, kors, hellige
kar, bøger eller klæder og løsøre, som er indviet til brug ved gudstjenesten.
Derfor retter vi en indtrængende bøn, formaning og opfordring til Eder
alle, idet vi ved denne apostoliske skrivelse foreskriver og til syndernes for
ladelse pålægger Eder alle og hver især, at I fromt og medfølende skal
tænke på disse vore og fornævnte kirkes trængsler og frit tillade de for
nævnte indsamlere og de underindsamlere, som de måtte indsætte, — og
hver enkelt af dem —, inden for samme treårsperiode indbefattet at op
kræve, indsamle, inddrive og modtage sådanne frugter, indtægter og ud
bytter på den foran angivne måde uden vanskeligheder og hindringer af
nogen art og, såvidt det står til Eder, ubeskåret at anvise dem til samme.
Vi giver nemlig ved samme vort brev fornævnte indsamlere og hver enkelt
af dem fuldmagt og frihed til i Eders enkelte stæder og stifter på vore og
fornævnte kirkes vegne at opkræve, indsamle, inddrive og modtage for
nævnte frugter, indkomster og udbytter, og til, så ofte de finder det tjen
ligt, at ombytte samme underindsamlere og erstatte dem med andre samt
tillige til med kirkens straf under udelukkelse af appel at tugte alle gen
stridige og opsætsige, hvem det så er, og hvilken stilling, rang, værdighed,
orden eller stand de end har, uanset om I eller hvilkesomhelst andre eller
Eders ordener i almindelighed eller i særdeleshed, i fællesskab eller hver for
sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan rammes af ban, sus
pension eller interdikt ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, ud
trykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling og egennavnene på or
denerne, stederne og Eders personer; uanset videre hvilkesomhelst privile
gier, begunstigelser og apostoliske breve, almindelige eller særlige, af hvil-
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ken ordlyd de end måtte være, som i hvilkensomhelst form og i hvilke
somhelst udtryk er bevilgede hvilkesomhelst digniteter, ordener, perso
ner og steder af dette sæde, hvorved, hvis de ikke er udtrykkeligt omtalt
eller fuldt optaget i dette brev, virkningen af disse privilegier på nogen
måde kan hindres eller udskydes, og hvorom — og om hvis fulde ordlyd —
der ord til andet skal finde omtale sted i vort brev). Intet menneske (må
bryde denne vor udpegelses-, viljes-, bestemmelses-, erklærings-, overdra
gelses-, påbuds- og indrømmelsesakt eller i ubesindig forvovenhed gå der
imod) . Men hvis nogen vover at gøre dette, skal han vide, at han vil udsætte
sig for Gud den Almægtiges og de salige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede.
Givet (i Avignon den 8. december i vort pontifikats første år).

1316. 8. december. Avignon.

402

Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Esger af Lund, hans lydbisper, ærkedegnen

i Roskilde og provsten i Lund i deres stæder og stifter at opkræve det første års ind
komst af alle gejstlige embeder, ærkebiskoppelige og biskoppelige kirker m.fl. dog
undtaget, der bliver ledige i løbet af tre år.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1316. 8. december. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen, hans lydbisper og
gejstligheden i Bremen stift og provins at indbetale første års indtægt af de kirkelige
embeder, som — med visse undtagelser — bliver ledige i de førstkommende tre år, til

de af paven udnævnte kollektorer.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1316. 8. december. Avignon.
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Pave Johannes 22. udnævner ærkebiskop Jens Grand af Bremen, hans lydbisper,

magistrene Raimundus de Fontefagino de Creyssenzaco og Ademarus Targa de Roccatalhada, sognepræster i Cahors og Rodez stifter, og den i kanonisk og romersk ret
kyndige klerk i Cahors stift Jacobus de Roca til kollektorer afførste års indtægter af

de kirkelige embeder, som — med visse undtagelser — bliver ledige i de førstkommende

tre år i Bremen stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
16*
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1316. 13. december. Meyenburg.

Markgreverne Valdemar og Johan af Brandenburg slutter fred med kong Erik 6.
Menved og fyrst Henrik af Meklenborg.

Original i Schiverin.

i Valdemar og Johan, af Guds nåde markgrever af Brandenburg og af
Lausitz, bekender i dette åbne brev, at vi har dagtinget med vor kære
onkel, kong Erik af Danmark, og med den ædle mand, herr Henrik af
Meklenborg, vor elskede svoger, for os og for alle vore hjælpere, således som
herefter skrevet står.
Vi har ærligt lovet dem en ret sone for os og for alle vore hjælpere
og skal holde den, og vi har udnævnt herr Droiseke og herr Henning af
Blankenburg til at repræsentere os og vore hjælpere. Hvis en af disse to
dør, eller er han af nogen grund forhindret, at han ikke kan komme derhen,
så skal vi udnævne en anden i den sammes sted, og han skal gøre det, som
han skulde have gjort, og han skal have den samme magt, som han havde.
Og vor onkel, kongen af Danmark, og vor svoger, fyrsten af Meklenborg,
har udnævnt herr Busso von der Dolien og herr Georg Hasenkopf til at re
præsentere sig og deres hjælpere. Dør en af de to, eller bliver han forhin
dret, så at han ikke kan komme derhen, så skal de udnævne en anden i hans
sted; han skal gøre det, som han skulde have gjort, og han skal have den
samme magt, som han havde. De skal afgøre sagen for os på begge sider i
mindelighed eller efter retten, og de fire skal derom love og sværge, at de
skal afgøre alt det, som er imellem os inden otte uger. Derfor skal de op
holde sig i fire uger i Lychen og fire uger i Templin, og de skal ride derind
mandagen efter den hellige juledag. Det, som de afgør endrægtigt, skal vi
holde. Er de fire uenige på noget punkt, så skal de vælge to; disse skal
derom love og sværge, således som de fire før har gjort det, at de skal afgøre
det inden den tid, som her foran skrevet står. Og det, som de endrægtigt
afgør, skal vi holde. Er de to uenige på noget punkt, så skal de vælge een
mand på deres ed, som afgør det. Han skal derom sværge, at han vil af
gøre det inden fire uger. Hvad han bestemmer for os i sit åbne brev, som
er beseglet med hans indsegl, deraf skal han sende os et og det andet til
fyrsten af Meklenborg på kongens vegne. Det, der bliver bestemt for os i
brevet, skal vi holde. Og det, som de fire bestemmer for os endrægtigt eller
de to, skal vi holde og udføre inden fire uger. Med hensyn til de fanger,
som er taget på begge sider, skal man fastsætte dem termin for løsepenge
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til den tolvte. De herrer, som er blevet taget til fange, skal man sætte i fri
hed mod pant; og de fire skal fastsætte en løsesum for alle fangerne; som
de sætter dem, skal man holde den. Er der en mand, som har løskøbt sig
fra plyndring, og en fange er blevet overgivet til ham, der er lige så rig
som han selv og har lige så gode frænder som han, så skal denne give ham hans
penge tilbage; hvis han er fattigere, skal det afhænge af de folk, som skal af
gøre det. Den løsesum, som de fire fastsætter for enhver fange, skal han give;
men vil han ikke give den, skal han lide det, som en fangen mand bør
lide. Og kongen skal lade sin broder hertug Kristoffer blive ved al den
ret, som de kongebørn, der ikke bliver konge, har haft i riget. De danske,
som i denne krig har vendt sig til os og til vore hjælpere, skal for deres
brøde, at de har vendt sig til os og vore hjælpere, have en ret sone og skal
blive ved al den ret, som de danske nu har, eller ved den ret, som kong Val
demar har givet; hvilken ret de vælger mellem de to, ved den skal kongen
lade dem blive. Hvis fremdeles staden Stralsund bliver fradømt os mark
grever, så skal vi dog forsvare borgerne med hensyn til deres rettigheder i
så lang tid, som det første brev siger, som vi har givet dem, og hvori vi har
bundet os til dem. De slotte, som enhver har i sit værge, skal han behol
de med sit eget gods, og skal ikke betale nogen afgift1) deraf, så længe,
indtil de har truffet deres afgørelse, hvem det er overladt. Hvis nogen er
gået over fra en herre til en anden i denne krig, skal hans gods følge ham
på begge sider, og ingen skal hindre ham deri. Vi markgrever Valdemar og
Johan har også sat disse slotte Strelitz og Meyenburg som sikkerhed for, at
vi holder alt det, som de fornævnte forligsmænd pålægger os. Slottene skal
også være sikkerhed for, at vi ikke yder hjælp, hvis nogen af vore hjælpere
ikke er tilfredse med dette forlig og ikke holder det, som voldgiftsmændene
bestemmer. Vi skal fremdeles overgive slottet Strelitz til herr Henrik af
Stegelitz og Meyenburg til herr Droiseke og skal overdrage dem al magt
over slottene, således, at hvis vi ikke holder nogen af de artikler, som slot
tene er en sikkerhed for, at de overdrager disse fornævnte slotte til fyrsten
af Meklenborg på kongens vegne; og på hans vegne skal de være deres og
deres arvingers rette gods. Og de fornævnte to riddere skal love tro fyrsten
af Meklenborg til kongens hånd og til hans hånd, at de holder det, som
her foran skrevet står. Hertug Otto og hertug Vizlav skal hver især love
tro med tyve riddere, og kongen og fyrsten af Meklenborg skal til gengæld
love tro med lige så mange riddere, at de holder alle artiklerne, som står
skrevet i dette brev. Vi tager også med i vor sone vor onkel hertug Rudolf
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af Sachsen mod vor onkel hertug Otto af Lüneburg. For at alle disse ting,
som her foran skrevet står, skal forblive hele og ubrudte, og for at vi skal
holde dem, har vi givet dette brev, beseglet med vore indsegl. Det er
skrevet og givet i Meyenburg efter Guds fødsel tretten hundrede år i det
sekstende år på den hellige jomfru St. Lucias dag.
1) rente.

406

1316. 20. december. Nyborg.

Kong Erik 6. Menved giver Odense kapitel som sjælegave Stenløse kirke, Odense

stift, til underholdfor studerende.
Afskrift i Odensebogen.

rik, af Guds nåde de Danske og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi, da Stenløse kirke, Odense stift, til hvilken
den fulde patronatsret tilhører os, står ledig, efter at samme kirkes tidligere
sognepræst, Lundekanniken herr Knud Eriksen har overtaget et andet
embede med sjælesorg, for den ærværdige fader i Kristus, herr Peder, bi
skop af Odense, på den lovbefalede tid præsenterer Odense kapitel til ka
nonisk at opnå samme kirke, til vor sjæls frelse, idet det er vor vilje, at
samme kirke med vort fulde samtykke ved overdragelse af samme velbyr
dige fader annekteres evindelig til det nævnte kapitel, for at fornævnte
kapitels studerende kan få deres underhold. For at der ikke i fremtiden skal
opstå noget grundlag for tvist eller trætte fra modstandere i anledning af
denne præsentation og annektion, har vi over for samme kapitel bekræftet
nærværende brev med vort segls værn til vidnesbyrd og forvaring. Givet på
vort slot Nyborg i det Herrens år 1316 dagen før apostlen St. Thomas’ dag i
vor nærværelse.

E
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1316.

Fortegnelse over danske toldsatser i kong Erik 6. Menveds tid.
1. Udtog af Hvitfeld:

åledes blev småtolden oppebåret i kong Eriks tid her i riget. For hver
fole eller hest 1 skilling sterling. Fremdeles for hvert skippund smør,
ister, talg eller anden slags fedt 8 sterling. 1 skippund flæsk 6 sterling, 1000
hvillinger 6 sterling, 1 tønde skåne torsk 3 sterling, 1 læst ål 18 sterling. For
1 okse 4 sterling, af hvert levende stykke kvæg 2 sterling, for et deger’hu-
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der 1 skilling sterling, for 1 læst nødder 6 sterling. Fremdeles for 100 alen
vadmel, borel1) eller leydisk2), 4 sterling. For 1 læst korn 18 sterling. Af et
levende får 2 sterling. Hver bonde som holder ølsalg, skal betale lensman
den 6 sterling for hver tønde.
2. Registratur hos Stephanius:

T^emærk: betaling af told.
1) betegnelse for et uldent stof. — 2) stof fra Leyden.

1316.

408

Kong Erik 6. Menved tager Lübeck under sin beskyttelse.

1. Udtog af Hvitfeld.

dette år1) bad de lybske kong Erik Menved være deres skytsherre. Han
rådslog herom med sit riges bisper og adel og tog de lybske i sin beskyt
telse og beskærmelse i 10 år (o.s.v. = DRB II 6 nr.75) ... og den tid disse
1 o år var udløbet, tog de ham igen i 4 år til deres skytsherre på samme vil
kår som før.

I

2. Registratur hos Stephanius:

A

ilt kongen tager staden Lübeck under sin beskyttelse 1316.
1) 1307, men Hvitfeld har brevet under 1299.

[1316]1). Nyborg.

409

Kong Erik 6. Menved takker staden Rostock for den hjalp, der er ydet under krigen
forbigangne sommer, og beder staden om fortsat hjælp, da krigen truer.
Original i Rostock.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til de gode mænd, vore
i Kristus elskede rådmænd og borgere i Rostock vor venlige kærlighed
med Gud og nåde.
Til gengæld for det, at vi har følt Eders velvilje, hvad angår vor tjeneste
og især under vor leding sidst forbigangne sommer, såvel med skibe som med
udstyr, takker vi Eder mange gange. Og da vil på grund af at forskellige krige
truer os, såvel i vort rige som udenfor, i fuldt mål trænger til Eders som til
vort riges andre borgeres hjælp, opfordrer og beder vi Eder indtrængende
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om, at I gunstigt betænker, hvad bedre hjælp I kan yde os og velvilligt
lader den anvise til vor elskede måg herr Henrik, herre af Meklenborg i
vort navn, hvad vi i hvert fald meget gerne ønsker at gøre os fortjent til
hos Eder. Givet i Nyborg i vor nærværelse.
1) når der i brevet tales om, at Rostock har ydet kongen hjælp: under vor leding
sidst forbigangne sommer, såvel med skibe som med udstyr tænkes der sikkert på kongens
belejring af Stralsund 1316, if. Sjællandske årbog 1316, trykt Annales Danici 168.
Kong Erik udstedte brev i Nyborg den 20. december.

410

1316.

Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Deventer handelsprivilegier i Danmark,

1. Udtog af Hvitfeld:

orgerne i Deventer gav han den frihed her i riget, at de i Nyborg og
Tårnborg af hver pakke klæde skal give en mark kobberpenge. For
hver terning klæde 2 øre i told i Slagelse og Roskilde. Hvis de sælger noget
med torveørtug, en skilling kobberpenge. Men hvis de intet sælger, må
de frit drage bort. Dog skal de af hver vogn, som de indfører, give en
skilling kobberpenge. Hvad de engang har fortoldet, og hvis de derpå har
toldernes brev, skal de ikke give samme told deraf et andet sted.

B

2. Registratur hos Stephanius:

Om de nåder, der er tilstået borgerne af Deventer.
5. Registratur i Brevis Designatio:

er er overleveret privilegier givet borgerne i Deventer af Erik Men
ved, Danmarks konge.

D
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[1316—17]. Lübeck1).

Grev Johan 3, af Holsten beder rådet i Stralsund om at lade det gods, der er fra
røvet Kielerrådmanden Herman af Hertug Kristoffer og andre ved Fåborg, og som

nu måtte være i staden, tilbagegive til Herman,
Original i Stralsund (ikke forefundet 1934).

ohan, af Guds nåde greve af Holsten, til de gode mænd og ærlige rådmænd i Stralsund størst mulig fremgang og ære.

J
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Nærværende brevviser, vor elskede Herman, rådmand i vor stad Kiel,
påstår, at han, skønt krigen var afløst af fred, blev udplyndret nedenfor
broen ved Fåborg af folk, der stod i ledtog med den mægtige fyrste og
herre, hertug Kristoffer af Danmark, vor elskede svoger2), og Eder. Vi beder
Eder derfor om, at I af hensyn til retfærdigheden og på grund af vore bøn
ner vil tragte efter virksomt at støtte ham vedrørende tilbagegivelsen af,
hvad der er ham berøvet i Eders stad, hvis han kan opspore noget af det.
Og vi vil, at denne sag med Guds hjælp fremmes tilbunds. Givet i Lübeck
under vort sekret.
1) brevet kan tidligst være udstedt i slutningen af 1316. Den 19. november 1316 slut
tede hertug Kristoffer forbund med Stralsund, jf. nr.398, og ifølge Sjællandske årbog 1316
plyndrede Kristoffer Svendborg før jul, jf. Ellen Jørgensen, Annales Danici 168. — 2)
Johan og Kristoffer var halvbrødre.

1316.

412

Et latinsk skøde på Gynderup. 1316.
Aalborghus registratur (Vrejlev klosters breve).

1316.

413

Prioren i Antvorskov udsteder et brev angående gods i Kundby1).

Antvorskov klosters registratur.

yndby. Prioren i Antvorskovs brev angående noget gods i Kyndby,
- som Niels Ulv havde givet klostret2), og som fornævnte prior havde
forlenet brødrene med på et åremål til et måltid. 1316.

K

1) i Tuse h. — 2) jf. DRB II 6 nr. 384, 385.

1316.

414

Jens Tat giver Næstved St. Peders kloster en ørtug skyldjord i Ny bølle.
Næstved St. Petri klosters registratur.

ens Tat overdrog os 1 ørtug jord i skyldjord i Nybølle. 1316.

1316.

415

Et latinsk mageskiftebrev på gods i Horndrup, Vitved, Fastrup og Grønside. År

1316.
Skanderborgske registratur (Ring klosters breve).

Nr. 416

1316

416

1316.

250

Erik Brun mageskifter gods i Vitved, Fas trup og Grønside for gods i Horndrup.
Skanderborgske registratur (Ring klosters breve),

t mageskiftebrev på pergament af Erik Brun, udstedt på noget gods,
han har udlagt i Vitved, Fastrup og Grønside for gods i Horndrup og
Lojenkær. År 1316.

E
417

1316.

Mageskifte af gods i Gosmer sogn. Dateret 1316.
Skanderborgske registratur (Ring klosters breve).

418

[1316?]1).

Peder Mortensen overdrager Eskil Krag Havdrup og Ulvemose.

Privat brevregistratur i Rigsarkivet (Vallø).

eder Mortensens brev, som han gav Eskil Krag på Havdrup og Ulve
mose.

P

1) Eskil Krag nævnes første gang i Sjællandske årbog 1316, jf. Ellen Jørgensens Annales
Danici 168. Peder Mortensen er formodentlig den samme som den i nr. 250 nævnte Peder
Mortensen af Viby.

419

[1316?].

Erik 6. Menved vidimerer Peder Mortensens overdragelse af Havdrup og Ulvemose.
Private brevregistraturer i Rigsarkivet (Vallø).

JEin vidisse af kong Erik på Havdrup og Ulvemose1).
1) jf. nr. 418.

420

[1316—1317]. Nyborg.

Kong Erik 6. Menved slutter overenskomst med hertug Erik 2. af Slesvig.

1. Udtog af Hvitfeld:
O

r 1317 St. Silvesters dag i februar blev en overenskomst truffet imellem
l kong Erik og hertug Erik af Slesvig, hans slægtning, i Nyborg. Kongen
skal forsvare og bistå ham loyalt og gøre hans bedste, som en god herre bør
gøre det imod sin vasal. Han skal til gengæld tjene og bistå ham, som en

A
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tjener sin lensherre. Alle de vasaller, som vi for tiden har i fyrstendømmet,
skal vi beholde og ikke knytte flere til os. Hertugen skal heller ikke i frem
tiden knytte flere af vore tjenere til sig. Hvis fyrstens vasaller giver ham
landehjælp, skal de, som er draget fra fyrsten til kongen, i lige måde give
ham landehjælp. Vi skal nyde al den ret, vore forfædre har haft fra arilds
tid. Fyrsten skal ligeledes nyde al den ret, hans forfædre har haft. Vore
købmænd i fyrstendømmet skal nyde al den frihed, som fyrstens købmænd
nyder hos os og andre. Den skade, fyrsten eller hans tilhængere har til
føjet vore bisper og undersåtter af adel, skal han yde dem fuldstændig
satisfaktion for. Det samme skal vore bisper og vasaller til gengæld gøre
mod hans vasaller. De fanger, han har af vore mænd, skal han løslade,
ligesom vi hans. Som følge af denne forhandling skal der herske en evig
fred imellem os og hertugen. At denne sone skal være fast, derfor har med
ham herr Henrik af Meklenborg og grev Gerhard af Rendsborg garanteret.
Og 20 tyske riddere skal komme til Warnemunde midfaste søndag for at
garantere derfor. Og de 80 riddere og gode mænd, der forhen har garante
ret for den overenskomst, som blev truffet mellem os og hertugen i Nyborg,
skal vedstå deres løfte og alt det, som nu er aftalt. Givet tid og sted, som foran
skrevet står, under herrernes signeter.
2. Registratur hos Stephanius:

n overenskomst i Nyborg mellem kongen og hertug Erik af Jylland.
1316.

E
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Kong Erik 6. Menved pantsætter Lolland og Falster til dronning Ingeborg for
12000 mark rent sølv.
1. Udtog af Hvitfeld:

°

r 1317 i Nyborg pantsatte kong Erik til sin dronning, fru Ingeborg,
- Lolland og Falster med alt kronens gods, ligesom grev Gerhard og hans
moder Agnes før havde haft det, for 12000 mark med den bestemmelse, at
døde han før hende, da måtte hans efterkommere ikke modtage fornævnte
lande, før de fornævnte 12000 mark rent sølv var hende betalt. Hvis hun
døde før ham, da skal der forholdes med hensyn til fornævnte penge efter
dansk lov. Hertug Erik af Sverige har medbeseglet og disse efterskrevne:
fyrst Henrik af Meklenborg, herr Otto, greve af Hoya, og hans råder:

A
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Guido, kansler, Niels Olufsen, drost, Morten Due, Lars Jensen og Jakob
Flæb. Ottendedagen efter apostlen og evangelisten St. Johannes’ dag.
2. Registratur hos Stephanius:

t kongen som pant overdrog til sin elskede hustru fru Ingeborg Lolland
l og Falster. 1317.

A
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1317. 6. januar. Nyborg.

Kong Erik 6. Menved lover fyrst Henrik 2. af Meklenborgs hustru, Anna, en år

lig afgift på 300 mark af Femern, hvis hendes mand dør.
1. Udtog af Hvitfeld:
O

r 1317 i Nyborg helligtrekongersdag gav han fru Anna, herr Henrik
l af Meklenborgs hustru, et brev, at om hun overlevede sin herre,
skulde lensmanden, som nu er, eller som komme kan, på Glambeck betale
hende i hendes livstid 300 mark af Femern, som nu var hendes herre for
skrevet.

A

2. Registratur hos Stephanius:

At kongen skænker fyrsten af Meklenborgs hustru Anna en afgift på 300
XX mark af Femern. 1317.

423

1317. 7. januar. Nyborg.

Kong Erik 6. Menvedforlenerfyrst Henrik 2. af Meklenborg med Rostock og til

hørende land og slotte med undtagelse af Danskborg.
1. Udtog af Hvitfeld:

rik, af Guds nåde o.s.v. Det skal alle vitterligt være, at for den tro tje
nestes skyld, som herr Henrik af Meklenborg og Stargard har bevist os
og vort rige, har vi forlenet ham og hans sande arving med herredømmet
over Rostock, og hvad vi har i landet Slaven, med slotte, fæstninger, fogedier og alt tilliggende med undtagelse af slottet i Warnemünde, Dansk
borg, og dets tilliggende, som vi før har givet herr Niels Olufsen, vor marsk,
efter vort udgivne pantebrevs lydende, og for den skades skyld, som vor
fornævnte kære svoger har lidt for vor skyld, hvorom han videre kan give os
tilforladelig besked, at have, nyde, bruge og beholde for sig og sine arvin
ger af os og vore arvinger, indtil han er fuldstændig tilfredsstillet og for-

E
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8. januar 1317
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nøjet. Grev Otto af Hoya har medbeseglet og Guido, dekan i Lund, hans
kansler, Niels Olufsen, marsk1), Morten Due, dommer i Jylland, Jakob
Flæb, dommer på Fyn og Ludvig Albertsen, hans kammermester. Givet i
Nyborg år 1317 dagen efter Helligtrekongers dag.
2. Registratur hos Stephanius:

^t kongen overdrager fyrst Henrik af Meklenborg herredømmet over
Rostock med øvrige tilliggender. 1317.

jlx

1) læs: drost.

1317. 8. januar.
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Biskop Peder af Odense annekterer Stenløse kirke, Odense stift, til Odense Knuds

kloster, med samtykke af kong Erik og kirkens andre patronatsherrer.

Afskrift i Odensebogen.

roder Peder, af Guds nåde biskop i Odense, til sine elskede sønner i
Kristus den herre prioren af Odense og hele det menige kapitel samme
steds hilsen og oprigtig kærlighed med Gud.
Vort hyrdeembedes pligt opfordrer og tilskynder os til, at vi vagtsomt
drager omsorg for vore undergivnes vel, og den særlige følelse af inderlig
kærlighed, som vi nærer overfor Eder, opflammer os til at lade Eder blive
en større nåde og gunst til del, da I som sønner står os særligt nær. Eftersom
vi visselig ønsker at værne Eder (s undergivne)x), for at I i højere grad kan
hellige Eder gudstjenesten, som I er bundet til, og unde Eder større ro,
overdrager vi til Eder og Eders kloster Stenløse kirke2), der står ledig til
præsentation, da samme kirkes tidligere præst, Lundekanniken herr Knud
har fået overdraget et andet embede med sjælesorg, og den stormægtige fyr
ste og berømmelige herre Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge,
og kirkens øvrige patronatsherrer har givet Eder sit samtykke, tillige med
alle dens rettigheder, frugter og tilliggender med fuld ret såvel i timelige
som i åndelige sager med indsættelse og afsættelse af vikar; og vi annekterer
den til samme klosters ejendom at besidde evindelig, dog således at for
nævnte kirkes indtægter og indkomster ikke må anvendes til andet brug
end til bøger og de studerende munkes brug. Og vi investerer Dig, prior,
på klostrets vegne med samme ved vor ring. Til vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1317 lørdag efter Hellig
trekonger.

B

1) således teksten: vestros, antagelig fejlskrevet for: vos. — 2) jf. nr. 406.
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1317. 9. januar. Avignon.

Den pavelige pønitentiar biskop Berengar af Tusculum pålægger biskop Nicolaus
af Verden, da ærkebispen af Bremen opholder sig uden for sit stift, at løse Bremer-

skolaren Boidekin Christiani af det ban, som han havde pådraget sig ved at lade sig
vie til de lavere kirkelige grader, skønt han havde såret en gejstlig.

Efter tryk i Bremisches Urkundenbuch (efter original i Bremen).

426

1317. 16. januar. Slesvig.

Kapitlet, dominikaner- og franciskanerkonventet i Slesvig vidimerer et brev udstedt

affyrst Vizlav 2. af Rygen og hans sønner Vizlav 3. og Sambor 1300 3. april.
Original i Schwerin.

arkvard Blok, ærkedegn, og hele Slesvig kirkes kapitel, Jens, prior
for dominikanerne, og hele det menige konvent sammesteds og
Halfdan, guardian for franciskanerne, og hele det menige konvent sam
mesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set nedenfor skrevne brev uskrabet,
ustunget og ubeskadiget i enhver henseende under dets ægte og hele segl
og af følgende ordlyd: Vizlav, af Guds nåde Rygboernes fyrste, og Vizlav
og Sambor af samme nåde sammes fyrster (o.s.v. = 1300 3. april)1). Til
tegn på dette gennemsyn og denne gennemlæsning har vi ladet Slesvig
kapitels og begge sammestedsværende ordeners, dominikanernes og fran
ciskanernes, segl hænge under dette brev. Givet i Slesvig i det Herrens år
1317 den hellige pave og martyr Marcellus’ dag.
1) brevet er trykt i Pom. UB. III 406 nr. 1938.

427

1317. 20. januar. Segeberg.

Grev Gerhard 3. og grev Johan 3. af Holsten fritager kong Erik 6. Menved af
Danmark og fyrst Henrik 2. af Meklenborg for de forpligtelser, som de har påtaget

sig i anledning af grev Johans fangenskab.

Original i Schwerin.

erhard og Johan, af Guds nåde grever i Holsten og Rendsborg, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt ved dette brevs ordlyd og bevidner offentligt, at vi efter
modent råd og tilskyndelse af vore tro mænd erklærer vor ærværdige herre,

G
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herr Erik, de Danskes og Venders berømmelige konge, og den velbyrdige
mand, vor højtelskede onkel, herr Henrik af Meklenborg, og alle deres
medlovere for fri og løste at være fra ethvert forbund og løfte, hvorved de
har forpligtet sig over for os på grund af vort, nemlig ovennævnte grevJohans
fangenskab. Men forpligtelsen og løftet vedrørende vore vasallers tab skal
de vedstå helt, når blot ovennævnte herr Henrik af Meklenborg lader den
ædle herre af Mansfeld fangen præsentere for os eller vore sendebud og
forsvare ham mod enhver som helst voldelig magt lige til tårnet i Travemiinde og bevogter ham for at overgive ham til os eller vore sendebud.
Fremdeles hvis den fornævnte herre af Mansfeld skulde dø, hvad Gud for
byde, førend vi oftnævnte grev Johan bliver løst, da skal de ovennævnte
herrer, nemlig den herre kongen og herr Henrik af Meklenborg og deres
medlovere forblive os fuldt forbundne med det fuldstændige løfte, som de
har gjort os, nemlig oftnævnte grev Johan, for vort fangenskab. Ydermere
hvis vi, oftnævnte grev Johan, hvad Gud forbyde, skulde dø før vor frigi
velse, da skal den ovennævnte herre af Mansfeld overgives til ovennævnte
herr Henrik af Meklenborg i hans hænder frit uden nogen som helst van
skelighed. Dertil vil vi, at de andre forpligtelser og løfter, der før er givet
mellem de nævnte adelige og os, fortsat skal stå ved magt. Til vidnesbyrd
herom er seglene hængt under dette brev. Givet på Segeberg i det Herrens
år 1317, Fabians og Sebastians dag.

1317. 25. januar. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger abbed (Thomas) i St. Michaelis kloster i Liineburg

at foranstalte en undersøgelse af og derefter træffe den endelige afgørelse i striden mel

lem kapitlet i Hamborg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen om retten til at visitere

kirken i Hamborg og opkræve en dermedforbunden afgift, som kapitlet har modsat sig,
da ærkebispen endnu ikke har visiteret domkirken og de øvrige kirker i Bremen, som

han burde.
Efter Hamburgisches Urkundenbuch (efter original i Hamborg).

1317. Omkr. 2. februar.
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Trued, kannik i Lund, sælger en bod i Skanør til Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog.

en ærværdige mand herr Trued, kannik i Lund, købte af en vis Johan
Fleskhard, borger i Rostock, en bod i Skanør i Traffnestræde lige over

D
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for samme Fleskhards bod. Denne bod solgte han til Vor Frue kloster i Sorø
for 40 mark skånske penge til evig besiddelse med afkald på alt, ved hvilket
dette køb nogensinde kunde anfægtes. I det Herrens år 1317 omkring kyn
delmisse.

430

1317. 3. februar. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Esger og kapitlet i Lund at lade indsamle
peterspenge, hvilket er blevet forsømt i lang tid, og sende dem sammen med restancerne
til det pavelige kammer.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il den ærværdige broder (Esger), ærkebiskop, og de elskelige sønner,
kapitlet i Lund. Skønt den skat, kaldet peterspenge, som i konge
riget Danmark skyldes Romerkirken, i længst forsvunden tid er blevet ind
samlet i samme kongerige af forskellige personer på kirkens vegne, pålæg
ger vi dog, (fordi pengene, der er indsamlet af denne skat, ikke indgår til
det apostoliske sædes kammer, og da vi ikke vil, at samme kammer bedrages
for sin ret til denne skat, ved denne apostoliske skrivelse Eder, vise broder,
at I eller flere eller en enkelt af Eder bestræber Eder for selv eller ved en
anden eller andre at kræve, inddrive og modtage i gode penge hele beløbet,
som er indsamlet hidtil af nævnte skat af hvemsomhelst, hvor det end hol
des tilbage eller også opbevares og ligeledes skatten for den tid, hvor den
måske ikke er blevet betalt og ligeledes for fremtiden indtil det nævnte
sædes bestemmelse i vor fornævnte kirkes navn. Thi vi giver ved dette
brev Eder eller flere eller en enkelt af Eder fuldmagt til, selv eller ved en
anden eller flere andre, at kræve, inddrive og modtage fornævnte penge og
skat ligesom både regnskab og afregning af hvemsomhelst for de penge og
den skat, som allerede er indsamlet og til at give dem kvittering for det,
som I modtager af samme, og ligeledes til at tugte alle genstridige og op
sætsige og modstræbende, af hvad rang, værdighed, stand eller stilling
de end måtte være, med kirkens straf under udelukkelse af appel og med
påkaldelse af den verdslige arms hjælp, hvis det er nødvendigt, uanset om
der er nogle, som i fællesskab eller enkeltvis har fået tilstået af det nævnte
sæde, at de ikke kan belægges med interdikt, suspension eller banlysning
ved apostoliske breve, som ikke fuldt og helt og ord til andet omtaler denne
begunstigelse, ligeledes til at absolvere dem, som ikke har betalt nævnte
penge og skat til de bestemte terminer, efter at de har gjort fyldest for sig,)x)
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fra banlysning og hvilkesomhelst åndelige straffe, (som de derved har på
draget sig, og til at give dem dispensation, hvis det er gejstlige personer,
for irregularitet, hvis de, skønt domfældte, har pådraget sig den ved at del
tage i gudstjeneste. Men vi vil, at I skriftligt hvert år underretter os om den
pengesum, som I modtager for nævnte skat eller peterspenge). Givet i Avignon (den 3. februar i vort pontifikats første år).
1) udfyldt efter en ligelydende bulle.

1317. 3. februar. Avignon.
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Pave Johannes 22. anmoder kong Erik 6. Menved om at understøtte ærkebispen og
kapitlet i Lund, som han har pålagt at foretage indsamling af Peterspenge, hvilket
længe ikke har fundet sted i hans rige.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor højtelskede søn i Kristus (Erik), Danmarks berømmelige konge.
I hengivenhed (over for vor moder kirken følger Du gerne som en velsig
nelsens søn dens beslutninger og ærer den med sønlig ærbødighed som en
moder. Derfor håber vi at finde Din højhed rede til at fremme det, som
angår denne kirkes ære, og som Du ved vil behage den og det apostoli
ske sædes følelser. Da nu den skat, kaldet peterspenge, som i Dit rige
skyldes Romerkirken, i umindelige tider ikke er blevet betalt til samme
kirke, og vi med nidkær iver, som det er vor pligt, stræber efter at bevare
samme kirkes rettigheder) og ved vort brev (under en særlig form1) har la
det indsamlingen af den samme skat overdrage til vor ærværdige broder
(Esger), ærkebiskop, og vore elskede sønner, kapitlet i Lund, beder og an
moder vi med faderlig kærlighed Eders kongelige højhed om af ærbødighed
for os og nævnte sæde gavmildt at yde) fornævnte ærkebiskop og kapitel (den
kongelige gunsts hjælp med hensyn til denne indsamling, hvilket vi håber
og tror i denne sag vil bære frugt i mange fold, for at sagen angående sam
me indsamling lettere kan nyde fremgang, og vi følgelig kan anbefale Eders
kongelige højhed med taksigelser). Givet (i Avignon den 3. februar i vort
pontifikats) første år.

T

1) jf. nr. 430.

1317. 3. februar. Avignon.

432

Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Esger af Lund, biskop Karl af Linkoping
og biskop Ragnvald af Åbo at tilse, at valg af gejstlige i ledige domkirker og andre
kirker i Sverige foregår uden indblanding fra verdslige stormænds side.
2. Række. VIL

17
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Afskrift i det svenske rigsarkiv.

ohannes, biskop, Guds tjeneres tjener, til de ærværdige brødre ærkebi
skop (Esger) af Lund og biskop (Karl) af Linkoping og biskop Ragnvald af Åbo, hilsen og apostolisk velsignelse.
Vi, der efter Guds bestemmelse forestår den kæmpende kirke, bliver med
utrættelig kløgt betænkte på alle kirkers tilstand, for at de, når al anledning
til tynge er fjernet, kan glæde sig ved en fredelig og rolig tilstand. Vore
elskede sønner, den udvalgte (Olof) og kapitlet i Uppsala har tilkendegivet
over for os, at nogle adelige og verdslige herrer inden for Sveriges rige, når
der i nævnte riges vakante domkirker og andre kirker forestår valg, lader
disse foretage på en utilbørlig måde ved frækt at udøve tryk og misbruge
den verdslige magt imod de kanoniske bestemmelser; og hvis de, hvem
valgene i de fornævnte kirker tilkommer, vægrer sig ved at affinde sig med
dem i denne sag, fratager de dem ved vold, selv eller ved hjælp af andre,
alt deres gods såvel kirkeligt som verdsligt og lader dem lide mangfoldige
krænkelser, uretfærdigheder og overgreb ved strengt at forbyde deres un
dergivne at dyrke deres jorder og driste sig til at yde dem nogen tjeneste
eller føre klage herover. Og hvis de ikke adlyder dette forbud, tager de dem
til fange, binder dem og fører dem bort, og de viger ikke tilbage for at til
føje dem grove forhånelser til krænkelse af Guds majestæt og alvorlig skade
for kirkens frihed. Og skønt de fornævnte lovbrydere og retsbrydere ved sel
ve deres handling er underkastet banlysningsdom, tager franciskanerbrød
rene dem dog ikke desto mindre stadig til alters, selvom sådanne overtræ
delser er notoriske, og de løser lovbryderne og retsovertræderne fra de
nævnte banlysningsdomme, uden at de har ydet nogen satisfaktion, til
åbenlys skade og fordærv for kirkerne og deres gejstlige. Da vi ønsker på
gavnlig måde at råde bod på samme lovbryderes og retsovertræderes ad
færd, pålægger vi Eder, vor broder, ved dette apostoliske brev, at I eller to
eller een af Eder personligt eller gennem en anden eller flere andre bistår
de fornævnte gejstlige personer og deres undergivne med en gunstig be
skyttelses værn og ikke tillader, at disse personer på utilbørlig måde krænkes ved de nævnte valg, når de forestår, eller at disse og de nævnte under
givne krænkes under påskud af valgene af nogen som helst personer, af
hvad stilling og stand de end måtte være, idet I med kirkens straf under
udelukkelse af appel tugter sådanne lovbrydere og retsovertrædere tillige
med de fornævnte brødre, så at de fuldstændigt afholder sig fra samkvem
med og tildeling af absolution til de fornævnte lovbrydere og retsovertræ-
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dere; uanset forordningen om de to dagsrejser, der er udstedt på det fælles
kirkemøde1), og vor forgænger, salig ihukommelse, pave Bonifacius 8.s for
ordning2), ifølge hvilke det forbydes såvel dommere som konservatorer, der
er udpegede af det fornævnte sæde, at føre proces uden for de stæder og
stifter, i hvilke de er udpegede, og andetsteds end i stæder og anseelige
flækker at overdrage deres hverv til andre eller at føre nogen mere end een
dagsrejse bort fra hans stiftsgrænse, når blot ingen i kraft af nærværende
føres mere end tre eller fire dagsrejser uden for sit stift, hvis der ligger en
anseelig flække inden for disse dagsrejser, ellers ikke udover den nærmestliggende anseelige flække; og uanset hvilkesomhelst andre modstridende
bestemmelser. Eller hvis det af det apostoliske sæde er tilstået nævnte
orden, at dens brødre eller samme brødre eller nogen anden i fællesskab
eller hver for sig ikke kan banlyses, suspenderes eller ekskommuniceres
eller føres udover eller uden for visse steder eller stævnes for retten ved
apostoliske breve, der ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og ord til andet
omtaler denne begunstigelse og deres personer og klostre, med navns og
ordens nævnelse. Og uanset alle privilegier, bevillinger og apostoliske breve,
almindelige og specielle, tilståede ovennævnte orden og brødre eller nogen
somhelst andre under nogen som helst form, ved hvilken udøvelsen af Eders
jurisdiktion på nogen som helst måde kan hindres i denne sag, og om hvilke
og hvis fulde ordlyd, hvem de end er udstedt af, der ord til andet i vort
brev skal finde særlig omtale sted. Fremdeles vil vi, og bestemmer vi ved vor
apostoliske myndighed, at enhver af Eder, uanset samme vor forgængers
fornævnte bestemmelse, i hvilken det også siges, at alle konservatorers hverv
uden videre, forsåvidt angår ikke påbegyndte forretninger, bringes til op
hør, når den, som har udnævnt dem, afgår ved døden3) og en anden be
stemmelse, i hvilken det bestemmes, at når een konservator eller dommer
påbegynder et ham betroet hverv, må dennes kolleger ikke blande sig i
samme undtagen i visse der omtalte tilfælde4), og uanset hvilkesomhelst
andre bestemmelser, der strider herimod, også kan forfølge en sag, der
er påbegyndt af en anden, selvom den, der påbegynder hvervet, ikke er
forhindret af nogen kanonisk hindring, og at der fra nærværende brevs
udstedelse skal være Eder alle og hver enkelt af Eder tilstået evig fuld
magt og jurisdiktion i hver og en af de forudskikkede sager, således at I
med vor myndighed i alle de fornævnte sager og til forsvar for dem kan gå
frem med sådan styrke og kraft, som om Eders jurisdiktion i hver og en
af de forudskikkede sager var gjort bestandig ved stævning eller anden
17*
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lovformelig fremgangsmåde. Givet i Avignon den 3. februar i vort ponti
fikats første år.
1) c. 28 X de rescriptis I 3. — 2) c. 15 de off. iud. del. I 14 in VI°. — 3) c. 15 de off. iud.
del. I 14 in VI°. — 4) c. 8h.t.
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1317. 3. februar. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger abbed ( Thomas) i St, Michaelis kloster i Lüneburg at

foranstalte en undersøgelse og derefter træffe den endelige afgørelse i striden mellem

kapitlet i Hamborg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen om retten til at visitere kir
ken i Hamborg og opkræve en dermed forbunden afgift, da visitatorerne har nægtet at
forelægge kapitlet en afskrift af det visitationsprivilegium, ærkebispen påstås at være i

besiddelse af
Efter Hamburgisches Urkundenbuch (efter vidisse af 1317. 5. december).
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1317. 5. februar.

Tingsvidne af landstinget i Odense, at Peder Hamundsen på landstinget har til

budt at betale sin fader, herr Hamunds gæld til greven af Hoya.

Original i Rigsarkivet,

rovst Jens, prior Jens Barn, Erik Jensen, Esbern Marsvin, Wessel og
de øvrige troværdige, der besøgte landstinget i Odense, til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
Vi vidner, at nærværende brevviser Peder Hamundsen på samme ting
i vor nærværelse har fremsat lovligt tilbud om1) at betale 100 mark rent sølv
til den herre greven af Hoya, som hans fader, herr Hamund, skyldte samme.
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1317 den hellige jomfru Agates dag.

P

1) jf. exhibere venalia, exhibere vendenda ‘lovbyde’, Rep. II 332 (27. april 1389).
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1317. 9. februar. Ringsted.

Abbed Peder i Ringsted bevidner sammen med andre, at Niels Hjort har mageskif
tet gods med enkehertuginde Elisabet af Halland,

Original i Rigsarkivet,

26i

io.

februar 1317
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roder Peder, abbed i Ringsted, Klemens Herlugsen, Mogens Syndesen,
Bent kaldet Bille og Niels Jensen til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at den ædle og hæderlige mand Niels kaldet
Hjort, personligt nærværende på Sjællands landsting ved magelæg skødede
alt sit fædrene gods, [og] J) løst og fast, som tilkom ham på hans kones vegne
med rette som arvelod efter hans hustru, nemlig en gård i Allindemagle,
en halv gård i *Biæristorp og en del af møllen i Grydeå til den højvelbårne
fru Elisabet, forhen hertuginde af Halland, enke efter herr Erik, fordum
hertug sammesteds, at besidde med rette evindelig; for dette ovennævnte
gods vides nævnte Niels af fornævnte fru Elisabet til gengæld at have fået
600 mark sjællandske penge og en gård i *Thræthæscogh med alt løst og
fast og en gård i *Kastæwra med halvanden otting med alt dens tilbehør
og et enemærke syd for nævnte by. Til bevis herfor har vi ladet vore segl
hænge under dette brev. Forhandlet i Ringsted i det Herrens år 1317 den
9. februar.

B

1) idet man går ud fra, at konens ejendomme næppe kan betegnes som ‘hans’ fædrene
gods.
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Kong Erik 6. Menved udsteder et privilegium til indbyggerne i Skåne.
1. Udtog af Hvitfeld:
O

r 1317 på den hellige Skolastikas dag gav han skåningerne et sådant
l privilegium, at for den tro tjenestes skyld, de havde bevist ham og her
efter skulde yde, var det tilbørligt, at han til gengæld skænkede dem
nåder og friheder. Derfor gav han dem først, at adelen over deres tjenere
og gods skulde have sådanne friheder, som de har haft af arild. Ingen må
erhverve kongens eller rigets breve imod dem, med mindre de er dømt ved
herredsting og landsting. Handler nogen derimod, skal han stå kongen og
sagsøgeren til rette. Fremdeles at kongens innebønder skal være kvit og fri
for ægt, medmindre de hører kongens særlige breve derom. Kongen skal
ikke lade hugge i enemærkeskovene uden med ejerens vilje. Skåningerne
må frit føre deres gods gennem landene her i riget uden told, medmindre
det har været anderledes holdt af arild. Hvis nogen af kongens tjenere
sammesteds forbryder sig mod os og riget og bliver landflygtig eller fredløs,
da skal alt hans gods tilhøre kronen og hustruens med, så længe han lever.

A
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Men hvis sådan en misdæder bliver fanget efter vor befaling eller dør, da
skal kvinden og hendes arvinger, hvis han er død, nyde sit eget gods. Når
vi beder om nogen landehjælp, da skal alle yde den hjælp til den bestemte
tid og dermed være fri for yderligere tiltale. Bliver nogen sigtet for, at han
ikke har givet den hjælp, da skal den, som er vor skatteopkræver, tage til
sig seks bønder og seks jordegne bønder i det herred. Og han skal udpege
ham et nævn, med hvilket han skal fri sig for sigtelsen. Givet som ovenfor.
2. Registratur hos Stephanius:

Q

kjkåningernes privilegier. 1317.

1317. 16. februar.
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Kong Erik 6. Menved bortgifter »sin søsterdatter«, herr Nicolaus af Rostocks datter,
Elisabet, til grev Kristian af Delmenhorst.
1. Udtog af Hvitfeld:
0

Ar 1317 askeonsdag gav kon g Erik frøken Elisabet, afdøde herr NicoxV laus af Rostocks datter, sin søsterdatter1), til grev Kristian af Delmen
horst med 1000 mark sølv. For den brudeskat lovede Niels Herlugsen,
Peder Mule af Bæg, Lars Jonsen, Klemens Herlugsen, Sigvard Larsen
af Oreby, Povl Lille, Markvard Kikkenmester2), riddere, Ludvig Al
bertsen, Peder Vendelbo og Jens Hasenberg, væbnere. På samme måde
lovede herr Henrik af Meklenborg derfor med ti af sine riddere. Kongen
og hans riddere skulde gøre indlager i Vordingborg eller Søborg, hvis
pengene ikke blev betalt et år efter brylluppet. Fyrsten af Meklenborg
skulde gøre indlager i en by i hans lande.
2. Registratur hos Stephanius:

At kongen lover greven af Delmenhorst grev Nicolaus af Rostocks datXX ter. 1317.
1) Hvitfeld forveksler Nicolaus af Rostock med Nicolaus af Werle. — 2) nedertysk
‘Küchenmeister’ (mekl. slægt).

438

1317. 3. februar. Avignon.

Pave Johannes 22. oversender til abbed ( Thomas) i St. Michaelis kloster i Lüne

burg en bulle af samme indhold som nr. 428 med den tilføjelse, at ærkebiskop Jens
Grand efter Hamborgkapitlets påstand efter voldgiftskendelsen af 1315- 3. januar,
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nr. 240, og hans godkendelse af denne fortsat havde erklæret Hamborgs kapitel for

banlyst og Hamborgs kirke for belagt med interdikt.
Efter tryk i Hamburgisches Urkundenbuch (efter original i Hamborg).

1317. 13. februar. Avignon.
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Pave Johannes 22. oversender til abbed (Thomas) i St. Michaelis kloster i Lüne
burg en bulle vedrørende ærkebiskop Jens Grand af Bremens strid med kapitlet i Ham

borg af samme indhold som nr. 433 og med samme tilføjelse som i nr. 438.
Efter tryk i Hamburgisches Urkundenbuch (efter vidisse af 1317 3. dec.).

[1317. Omkr. 20. februar] 9.
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Busso von der Dollen, Georg Hasenkopf Droiseke von Kröcher og Henning von
Blankenburg, der af kong Erik 6. Menved og markgreverne Valdemar og Johan af

Brandenburg er udpegede til voldgiftsmænd i deres strid, afsiger kendelse om nogle
af de to parters stridsspørgsmål.

Original i Schwerin.

ong Erik af Danmark og hans hjælpere beskylder markgrev Valde-LXmar af Brandenburg og markgrev Johan for, at de under den sone,
der blev dagtinget i Brudersdorf, og da der ikke skulde ventes nogen mis
tanke til dem, tragtede efter hans fortræd og fordærv og hvervede hjælp
dertil, hvor end de kunde, og kongens tjenere og hjælpere vandt de for sig,
såvidt som de kunde, ham og hans hjælpere til stor skade; derfor kræver
kongen og hans hjælpere, at markgreverne erstatter dem skaden med retten.
<2) Hertil svarer vi markgreve Valdemar og markgreve Johan således, at
vi har holdt den sone, der blev dagtinget i Brudersdorf, og at vi ikke har
brudt den, og at den er blevet brudt overfor os, således som vi vel kan
bevise det, hvis vi skal gøre det med retten.
<3) Og kongen af Danmark retter den beskyldning mod markgreverne, at
i den sone, der blev dagtinget i Brudersdorf om Hitzacker, at man skulde
have nedbrudt den fuldstændigt til en bestemt tid, at de ikke gjorde det
indenfor tiden. Derfor opfordrede kongen af Danmark dem med sit åbne
brev til, at de skulde nedbryde den, sådan som de havde lovet ham, og det
var betinget i sonen, som han vel kan bevise det med deres åbne brev og
også med hertug Var tislavs brev, som han gav om det samme på mark-
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grevens vegne. (4) Hertil svarer vi markgrever således, at når Hitzacker
ikke blev nedbrudt til den første termin, således som det var dagtinget i
Brudersdorf, så var grunden dertil, at der ved frivillig overenskomst blev
dagtinget en anden dag i Brandenburg, på hvilken man skulde nedbryde
det; da den dag kom, da nedbrød vi det, således som vi vel kan bevise det.
<5) Bispen af Camin og hertug Otto og hertug Vartislav af Stettin rådslog
om følgende i Brandenburg med kongens voldgiftsmænd, som han havde
bestemt dertil: grev Nicolaus af Schwerin, herr Henrik af Meklenborg og
grev Otto von der Hoya, at hvis de formåede kongen dertil, vilde de også
formå markgreverne dertil og vilde udstede dem et åbent brev, i hvilket
markgreverne skulde give deres samtykke til, at deres forligsmænd, som
står nævnte her foran, skal indride i Lychen til en bestemt tid. På dette fik
voldgiftsmændene udstedt brev fra markgreven og lovede i brevet, at de
skulde indride i Lychen til den tid for sammen med kongens voldgifts
mænd at afgøre det, som skilte kongen fra markgreverne og deres hjælpere.
Da kom markgrevernes voldgiftsmænd ikke til Lychen, sådan som de
havde bestemt og lovet, og de havde heller ingen skellig grund til ikke at
komme, men markgreverne og deres voldgiftsmænd og alle deres venner
før den tid og efter den tid forberedte et angreb mod kongen og hans
hjælpere; deraf har kongen og hans hjælpere stor skade; derfor beder de
om, at man erstatter dem den med retten. (6) Endvidere klager kongen og
hans hjælpere over, at den sone, som blev dagtinget i Brudersdorf, derved
er blevet dem brudt, at markgreverne (ved list eller tvang) har bevirket, at
deres hjælpere faldt fra dem og forberedte krig under sonen, og Hitzacker
blev ikke brudt, sådan som det var dagtinget og lovet, og markgrevernes
voldgiftsmænd indkom ikke til Lychen, som de skulde og havde lovet på
markgrevernes vegne; og heller ikke overholdt de det og skadede fyrsten
af Meklenborg i hans land under sonen på markgrevernes vegne, førend
fyrsten af Meklenborg tilføjede nogen person skade, som fyrsten af Meklen
borg godt kan bevise stykke for stykke, fra først til sidst under sonen; og før
end han for anden gang undsagde ham, gjorde markgreven togt ind i hans
land, da han ikke ventede nogen ondskab fra dem, og tilføjede ham skade
for mange tusinde mark, som han vel kan bevise. <7) På denne beskyld
ning svarer vi markgrever således: det at biskop Henrik af Camin, hertug
Otto og hertug Vartislav af Stettin ikke indkom til Lychen, således som det
var bestemt, var ikke vor skyld; thi de har berettet for os, at de var kommet
til Templin og gerne var kommet til Lychen, hvis man vilde have givet
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dem sikkerhed, så at de med frit lejde kunde komme derhen og sikkert til
bage igen; da kunde de ikke opnå en sådan sikkerhed, at de turde ride der
hen. Derfor er det ikke vor skyld, at de ikke kom derhen. (8) Vi siger også
dertil, at de siger, at vi skal have skaffet os hjælpere; at vi skaffede os hjæl
pere, det gjorde vi af den grund, at vi bedre kunde værge for os, hvis nogen
med urette vilde vort fordærv; derved har vi ikke tilføjet nogen person skade
og heller ikke brudt nogen sone. (9) Med hensyn til den skade, som fyr
sten af Meklenborg påstår er tilføjet ham, da svarer vi således dertil, at vi
ikke har gjort ham nogen skade, førend dengang han angreb vore hjælpere
og plyndrede og brændte med hær, så at vi måtte hjælpe dem i deres nød;
dermed brød han sonen med os. Da undsagde vi ham og tilføjede ham, hvad
vi kunde tilføje ham.
<10) Kong Erik af Danmark retter den beskyldning mod markgrev Valde
mar og markgrev Johan af Brandenburg, at de på mange punkter har brudt
den sone med ham, der blev dagtinget i Brudersdorf. < 11) For det første der
ved, at de med hær og fjendtlig magt har erobret staden Stralsund og lan
det Rygen, som er hans mands, fyrsten af Rygens, som er hans forbundsfælle
og har staden og landet af ham som et retmæssigt len og er hans rette for
lenede gods, og markgreverne har gjort kongen og hans hjælpere meget
stor skade ved at hærge det. <12) Fremdeles derved, at de ikke nedbrød
Hitzacker og endnu ikke har brudt den, således som de i sandhed har lovet
det i deres brev, men at de har gjort den stærkere og stærkere, således som
det er vitterligt og åbenbart i synlig gerning og det kan bevises ved de om
boende. <13) Fremdeles derved at deres voldgiftsmænd, biskop Henrik af
Camin, hertug Otto og hertug Vartislav af Stettin, ikke indkom til Lychen,
således som markgreverne var gået ind på i deres brev. De kan heller ikke
sige, at deres voldgiftsmænd manglede sikkerhed, og at det derfor ikke var
deres skyld, at de ikke indkom til Lychen, da ingen af voldgiftsmændene
behøvede fornyet sikkerhed, og fordi man ikke var pligtig (at give) dem
(sikkerhed), fordi det var en fuld sone, og de før lå i Brandenburg for at
forhandle om sonen uden anden sikkerhed, og på den samme måde skulde
de komme til Lychen, sådan som de lå i Brandenburg efter markgrevernes
overenskomst og efter deres brev, og fordi oven i købet fyrsten af Meklen
borg på kongens vegne med riddere sendte en sikkerhed, som de ikke mod
tog. <14} På alle disse punkter og på mange andre punkter, som man vel
kan bevise, har markgreverne brudt sonen overfor kongen og hans for
bundsfæller og mænd; deraf har kongen og hans mænd og forbundsfæller
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stor skade og beder om, at man erstatter dem den med en bod efter retten.
05)Vi Valdemar og Johan af Brandenburg svarer således på disse beskyld
ninger, at vi har holdt den sone, der blev dagtinget i Brudersdorf, og at vi
ikke har brudt den, og at den er blevet brudt overfor os, således som vi vel
kan bevise det, hvis vi skal gøre det med rette. Og at vi ikke har erobret
staden Stralsund med nogen magt, da den er vor, og vi har den både til len
og i rette værge, og med hensyn dertil påberåber vi os riget, hvorfra vi har
den til len, og at vi ikke har tilføjet nogen skade fra vor stad Stralsund und
tagen i den åbne krig.(i6)Vi svarer også m.h.t. landet Rygen, at vi kun har
underlagt os det, for så vidt vi har gjort det i den åbne krig. {17) Også sva
rer vi således til beskyldningerne om Hitzacker, som ikke blev nedbrudt til
den første termin, således som det var dagtinget i Brudersdorf, at grunden
hertil var, at der på Neu-Brandenburg ved overenskomst blev dagtinget en
anden dag, på hvilken man skulde nedbryde den. Da dagen kom, da ned
brød vi den, således som vi vel kan bevise det. < 18) Vi markgreve Johan
svarer også, at vi ikke til nogen har givet løfte om, at vi ikke måtte befæ
ste Hitzacker. <19) Til beskyldningerne om, at voldgiftsmændene, biskop
Henrik af Camin, hertug Otto og hertug Vartislav af Stettin, ikke indkom
til Lychen, svarer vi markgrever således, at det ikke var vor skyld, når de
berettede os, at de var kommet til Templin og gerne vilde være kommet til
Lychen, hvis man vilde have givet dem frit lejde, at de frit kunde være
kommet derhen og frit igen derfra. Da kunde der ikke blive et sådant frit lej
de for dem, så at de turde ride derhen; thi de blev underrettet om, at de ikke
turde ride for deres livs skyld og af frygt for fængsel; derfor er skylden ikke
vor. <20) Og vi siger også, at vi er uskyldige i, at vi har brudt denne sone.
<21 )Til den første beskyldning og efter svaret siger vi herr Busso von der Dol
ien og herr Georg Hasenkopf på vor tro og på vor ed, at det er ret, og at vi
ikke kender eller kan opspørge noget rettere: bekender markgreven, at han
har brudt sonen, skal han erstatte skaden efter retten med en bod; nægter
han det, kan han bevise sin uskyld med sin ed på relikvierne. <22) Vi siger
også, at det er ret: beskylder markgreverne kongen for, at han har brudt
sonen imod dem, bekender han det, skal han erstatte efter retten med en
bod. Nægter han det, skal han bevise sin uskyld med sin ed på relikvierne.
<23) Til den anden beskyldning om Hitzacker og efter svaret siger vi også,
at det er ret, og at vi ikke kender eller kan opspørge noget rettere på vor
tro og på vor ed. Vil markgreven fastholde det med sin ed på relikvierne,
at han m.h.t. Hitzacker har holdt alt det, som han har lovet i sit brev,
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har han ikke forbrudt noget derved; men da Hitzacker endnu ikke er
nedbrudt, således som det også er synligt, skal han endnu bryde det og
overholde det, som står i hans brev, som kongen påberåber sig, forudsat at
markgreven godkender brevet. Nægter han det, skal han rense sig og bevise
det med sin ed på de hellige relikvier. <24>Til den tredje beskyldning og efter
svaret siger vi herr Busso og herr Georg (Hasenkopf), at det er ret, og at
vi ikke kender eller kan opspørge noget rettere: beskylder kongen af Dan
mark og fyrsten af Meklenborg biskop Henrik af Camin, hertug Otto og
hertug Vartislav af Stettin, at de ikke indkom til Lychen, som det var
dagtinget, at de med billighed skal stå til ansvar og lide efter loven derfor,
med mindre de kan anføre grunde, som kan hjælpe dem, eller de kan be
vise, at svær nød har hindret dem deri. <25>Vi siger også, at det, at markgre
verne forsynede sig med hjælpere, hvorved de ikke tilføjede nogen skade, at
de med rette i den henseende ikke har forbrudt sig mod dem. <26) Rejser
fremdeles kongen eller fyrsten af Meklenborg beskyldning mod markgre
verne om den skade, som de har tilføjet ham under sonen, bekender de
det, skal de yde erstatning efter retten med bod. Nægter de det, skal de
bevise deres uskyld med deres ed på de hellige relikvier. De kan også bevise
deres uskyld med ed på de hellige relikvier, at det ikke var deres skyld, at
voldgiftsmændene ikke indkom til Lychen. (27) Til den fjerde beskyldning
og efter svaret siger vi herr Busso og herr Georg atter, at det er ret, og at vi
ikke kender eller kan opspørge noget rettere: Beskylder kongen markgre
verne for, at de har brudt den sone mod ham, som blev dagtinget i Brudersdorf, bekender de det, skal de erstatte ham det efter retten med en bod.
Nægter de det, kan de bevise deres uskyld med en ed på de hellige reli
kvier. Beskylder de ham også for, at han har brudt sonen mod dem, så skal
han gøre det samme over for dem, som her foran skrevet står. <28) Vi siger
også: har markgreverne foretaget sig noget fra staden Stralsund før krigen
eller efter sonen, hvis de tilstår det, skal de erstatte det efter retten med en
bod; nægter de det, skal de bevise deres uskyld med deres ed på de hellige
relikvier. <29) Om Hitzacker og om bispen af Camin og hertug Otto og her
tug Vartislav af Stettin, da har vi før sagt, hvad der var ret; derfor siger vi
det ikke her. Og vi har beseglet dette fornævnte brev med vore indsegl. Og
vi herr Droiseke von Krocher og herr Henning von Blankenburg stadfæster
alle disse kendelser undtagen dem, der handler om Hitzacker, og ved
hænger også vore indsegl.
1) denne og de øvrige hermed sammenhængende kendelser, jf. nr. 441—46, mangler
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år-, dags- og stedsangivelse. Som følge heraf er de blevet dateret forskelligt i de fore
liggende udgaver og behandlinger. I Mekl. UB. og Pom. UB. antages de at være fra juli
1317, medens Fabricius, Winter og Ingvor Andersson henfører dem til begyndelsen af
1317. Winter påviser, at terminus ante quem må være den 24. marts 1317, markgrev
Johans dødsdag. Han nævnes i flere af kendelserne, nrr. 440, 441, 442, 443 (indirekte)
og 446, uden angivelse af, at han skulde være død; følgelig må kendelserne være af
sagt før denne dag, sandsynligvis den 20. februar. Ifølge forliget i Meyenburg, nr. 405,
skulde et voldgiftsnævn bestående af Busso von der Dolien, Georg Hasenkopf, Droiseke von Krocher og Henning von Blankenburg træde sammen den 27. december og
afsige sin kendelse inden otte uger, d.v.s. d. 20. februar. Hvis voldgiftsmændene har
afsluttet deres drøftelser til den fastsatte tid, må kendelserne nr. 440—46 senest være
fra den 20. februar. Det er ikke ganske sikkert, om nrr. 444—45, i hvilke markgrev
Johan ikke nævnes, er udstedt samtidig, selvom intet i form og indhold taler herimod.
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Droiseke von Krocher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dolien og Georg

Hasenkopf afsiger kendelse om de beskyldninger, som markgreverne Valdemar og
Johan af Brandenburg har rettet imod kong Erik 6. Menved.

Original i Schwerin.

Ti Valdemar og Johan, markgrever af Brandenburg, beskylder vor
V onkel kong Erik af Danmark for, at han overfor os har brudt den
sone, som blev forhandlet i Brudersdorf, og har sendt sine mænd og sine
hjælpere mod os og vore hjælpere, således at han ikke undsagde os; der
ved led vi stor skade.
<2)Hertil svarer kongen således, at han ikke har brudt sonen, men at mark
greverne har brudt den mod ham og hans hjælpere mod alle de løfter, de
gav, og imod alle de breve, som de gav i Brudersdorf, således som han let
kan bevise. <3) For det første, at de ikke nedbrød Hitzacker, som de havde
lovet, men at de befæstede den mere og mere, som det er klart synligt og let
kan bevises med de omboende. (4)Fremdeles bemægtigede markgreverne sig
staden Stralsund straks efter sonen, som er hans (kongens) mands og hans
hjælpers, som har det til et ret len af ham, og de har derved tilføjet ham og
hans mænd og hans hjælpere stor skade. <5) Fremdeles kom markgrevernes
voldgiftsmænd, biskop Henrik af Camin og hertug Otto og hertug Vartislav
af Stettin ikke til Lychen, som de havde lovet, og som markgreverne var
gået ind på i deres breve. Således har de brudt sonen overfor kongen og
hans mænd og hans hjælpere i disse ting og mange andre ting, som man let
kan bevise det enkeltvis fra tid til anden imod deres løfter og deres breve.
Derved har kongen og hans mænd og hjælpere lidt stor skade.
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(6) Hertil siger vi herr Droiseke og herr Henning von Blankenburg på vor
tro og vor ed, at det er ret, og at vi ikke kender og ikke kan opspørge noget
rettere: <7) Eftersom kongen nægter, at han har brudt sonen, som blev dag
tinget i Brudersdorf, kan han bevise sin uskyld med sin ed på de hellige re
likvier. (8) Om Stralsund og om Hitzacker og om det, at voldgiftsmændene
ikke indred i Lychen, da har vi tidligere afsagt kendelse derom; derfor
bør vi ikke yderligere afsige nogen kendelse herom. Herpå har vi beseglet
dette brev med vore indsegl. I dette samstemmer vi herr Busso von der
Dolien og herr Georg Hasenkopf og hænger også vore indsegl herved. Ved
rørende punktet om Hitzacker, samstemmer vi ikke deri, da vi i andre
breve har afsagt en særlig kendelse derom.
1) jf. nr. 440.

[1317. Omkr. 20. februar]1).

442

Droiseke von Krocher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dolien og Georg
Hasenkopf afsiger kendelse om de beskyldninger, markgreverne Valdemar og Johan
af Brandenburg har rettet imod kong Erik 6. Menved.

Original i Schtverin.

(i)X Ti Valdemar og Johan, markgrever af Brandenburg, rejser også beV skyldning mod vor onkel, kong Erik af Danmark, at han i troskab
har lovet os og givet os sine breve herom, at han ikke ved nogen skulde blive
vor fjende, men at han (alligevel) er blevet vor fjende og vore hjælperes;
derved lider vi stor skade.
(2) Til denne beskyldning svarer kongen af Danmark således: at han ikke
blev nogen fjende af dem og ugerne var blevet fjende, men at markgre
verne allerførst blev hans fjender og brød sonen med ham og forurettede
ham, således som det er skrevet i hans første svar.
(3) Herom siger vi herr Droiseke og herr Henning von Blankenburg, herr
Busso von der Dolien og herr Georg Hasenkopf på vor tro og vor ed, at
det er ret, og at vi ikke kender eller kan opspørge noget rettere: Eftersom
kongen nægter, (og siger) at han ikke blev fjende, og at han ugerne var
blevet fjende, hvis kongen står inde for dette med sin ed på de hellige
relikvier, at hverken han eller nogen på hans vegne har angrebet mark
greverne eller deres mænd og deres hjælpere, at han vel kan bevise sin
uskyld med sin ed på de hellige relikvier. Og vi alle fire hænger vore ind
segl som bevis herved.
1) jf. nr. 440.

Nr. 443
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Droiseke von Krocher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dolien og Georg

Hasenkopf afsiger kendelse om kong Erik 6. Menveds beskyldning imod markgre
verne Valdemar og Johan af Brandenburgfor at have berøvet ham hans mænd og især
hans broder hertug Kristoffer.

Original i Schwerin.

(øT^ong Erik af Danmark klager over, at markgreven imod sit brev,
-LXsom han har givet ham og imod sit løfte, at han i troskab har lo
vet ham, at han aldrig skulde bemægtige sig hans slotte og hans mænd og
hans lande, og at han imod hvemsomhelst skulde være hans hjælper, at han
imod al den aftale har vundet hans mænd og hans hjælpere og deres mænd
og dem, der var i hans råd, og dem, der rettelig skulde være hans venner,
og navnlig hans kødelige broder for sig og har gjort dem til hans fjender;
og også har han vundet for sig de folk, som over det hele kongerige Dan
mark er sat fast for deres lovbrud og for svare misgerninger. Derved lider
han stor skade, og han beder om, at man erstatter ham den efter retten.
(2) Hertil svarer vi markgrever således, at vi intet har gjort mod vore
breve og mod vore løfter. Thi han er bleven vor fjende, og vi er ikke ble
vet hans fjende, førend dengang han angreb os, han og hans hjælpere og
hans mænd, fra sine slotte; da måtte vi i vor nød værge os. Vi har heller
ikke vundet hans broder og hans mænd for os før krigen til hans skade.
Siden vi er blevet fjender, da tog vi til hjælp hvem vi kunde.
(3) Hertil siger vi herr Droiseke von Krocher, herr Henning von Blankenburg, herr Busso von der Dolien og herr Georg Hasenkopf endrægtigt,
at det er ret, og at vi ikke kender og ikke kan opspørge noget rettere: vil
markgreverne indestå for det med deres ed, at de ikke har afvundet ham
hans broder eller hans mænd før krigen, at de kan bevise deres uskyld heri
med deres ed på de hellige relikvier; men bekender de det, at de har taget
dem til sig til hans skade, at de skal erstatte ham skaden rettelig med er
læggelse af bod. Herpå har vi beseglet denne kendelse med alle vore indsegl.
1) se nr. 440.
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Droiseke von Krocher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dolien og Georg

Hasenkopf afsiger kendelse om de fem tusind mark sølv, som kong Erik 6. Menved
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påstod, at markgrev Valdemar af Brandenburg havde aftvunget ham for tårnet i

Warnemünde.
Original i Schwerin.

<i

Ti kong Erik af Danmark retter den beskyldning mod vor onkel mark-

V grev Valdemar, at han har aftvunget os 5000 mark sølv for tårnet i
Warnemünde mod hans breve og trods hans breve, som vi har. Alle slotte,
som vi vandt i fællesskab, staden Rostock, og landet og slottene, der hører
dertil, skulde jo i forvejen blive vore; og da det er vitterligt, at Warne
münde jo ligger til og i landet Rostock, da beder vi om, at han tilbagegiver
os det og erstatter os den skade, som vi lider derved, da vi tvunget dertil
udleverede den, således som vi vil bevise det, hvis vi skal gøre det med
retten.
<2) Hertil svarer vi markgreve Valdemar således, at vi ikke har aftvunget
ham de 5000 mark, eftersom vi med god vilje dagtingede med ham om de
5000 mark, så at vi senere i alt havde en sand sone med ham, således som
vi kan bevise det, hvis vi skal gøre det med retten.
<3) Hertil siger vi herr Droiseke, herr Henning von Blankenburg, herr Busso
von der Dolien og herr Georg Hasenkopf endrægtigt, at det er ret: når
markgreven siger, at han ikke har aftvunget ham de 5000 mark, at han yder
mere kan bevise sin uskyld med sin ed på de hellige relikvier; når kongen
formår at rette beskyldninger imod ham, kan markgreven også herom
bevise en sone, som han senere har haft, som det er ret, efter at de 5000
mark blev aftalt. Hvis han fører bevis for sonen, at han ellers ikke mere be
høver nogen ed hertil. Og vi hænger vore segl herved.
1) jf. nr. 440.
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Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dolien og Georg
Hasenkopffælder kendelse om markgrev Valdemars beskyldninger mod fyrst Henrik

2. af Meklenborg.
Original i Schwerin.

Ti Valdemar, markgreve af Brandenburg, beskylder også herr HenV rik af Meklenborg for, at han i den tid, da han var vort svorne råd
og ikke havde opsagt os det... og også i troskab havde lovet at hjælpe os
imod hvemsomhelst, undtagen mod kongen af Danmark, og i den tid har
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unddraget os vore hjælpere og vore tjenere, hertug Otto af Stettins mænd,
som stod til hans og vor tjeneste, deraf lider vi stor skade, som vi let kan
bevise det, hvis vi skal gøre det med retten. <2) Vi beskylder ham også for,
at han efter sonen i Brudersdorf har taget hertug Ottos mænd til sig, som
stod til hans og til vor tjeneste, hvormed han har brudt den sone, der blev
dagtinget i Brudersdorf; derved lider vi stor skade.
(3) Fyrsten af Meklenborg svarer således på denne beskyldning: at alt det,
der er sket derved, er sket efter den tid, da markgreven brød sonen med
Hitzacker og med Stralsund og med det, at voldgiftsmændene skulde ind
ride i Lychen og på mange andre punkter, som man fuldt ud let kan bevise,
og frem for alt, fyrsten af Meklenborg har ikke berøvet ham nogen mand,
undtagen dem, der før var hans mænd.
(4) Hertil siger vi herr Droiseke og herr Henning von Blankenburg på vor
tro, at det er ret, og at vi ikke ved eller kan opspørge noget rettere: Efter
som markgreven beskylder fyrsten af Meklenborg for, at han før krigen har
unddraget markgreven og hertug Otto tjenesten af hertug Ottos mænd,
så skal han bekende eller benægte det for retten; bekender han det, skal
han erstatte ham skaden efter retten med bod. Nægter han det, skal han
bevise sin uskyld med sin ed på relikvierne. (5 )Med hensyn til Hitzacker og
Stralsund har vi tidligere afsagt kendelse. Derfor taler vi ikke om det her.
Derpå har vi beseglet dette brev med vore indsegl, og vi herr Busso von der
Dolien og herr Georg Hasenkopf afsiger samme kendelse og hænger derfor
vore indsegl herved.
1) jf. nr. 440.
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Droiseke von Krocher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dolien og Georg

Hasenkopf afsiger kendelse om markgreve Valdemar og Johan af Brandenburgs be
skyldning mod fyrst Henrik 2. af Meklenborg for at have brudt Brudersdorf-forliget.

Original i Schiverin.

(i/V Ti Valdemar og Johan, markgrever af Brandenburg, beskylder også
V herr Henrik af Meklenborg for, at han har brudt den sone, der blev
dagtinget i Brudersdorf, mod os og mod vore mænd og mod vore hjælpere,
at han med sin hær har røvet og brændt hos dem, både hos fyrsten af Ven
den og hertug Otto af Stettin, som dengang var vore hjælpere, således at de
nu med rette modsatte sig ham for os; vi måtte hjælpe dem i deres nød, og
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vi kunde ikke nægte dem det for vor æres skyld. Derfor er vi kommet i krig,
hvorved vi lider stor skade.
(2>Fyrsten af Meklenborg svarer således hertil: hvis fyrsten af Venden var
medindtaget i markgrevernes fred og deres forbundsfæller, blev det ikke
meddelt kongen og fyrsten af Meklenborg. Men hvilke særlige skader de
havde (indbyrdes), derfor har de udsonet sig fuldstændigt. <3) Men hvad
der var hændt hertug Otto, det er altsammen sket efter den tid, da fyrsten
af Meklenborg under sikkerhed blev angrebet af markgreverne og efter den
tid, da markgreverne havde brudt forliget.
{4) Herom siger vi herr Droiseke og herr Henning von Blankenburg på
vor tro og på vor ed, at det er ret, og at vi ikke kunde opspørge noget ret
tere, at fyrsten af Meklenborg med hensyn til de beskyldninger, som mark
greverne rejser imod ham på hertug Ottos vegne, som er deres mand og
deres forbundsfælle, at han har angrebet ham, at han skal bekende det eller
nægte det. Bekender han det, skal han erstatte ham den skade, som er sket
fra hans side, efter hans ret med en bod. Nægter han det, skal han bevise
sin uskyld med sin ed på relikvierne. Dette har vi beseglet med vore indsegl, og vi herr Busso von der Dolien og herr Georg Hasenkopf stadfæster
den samme ret og vedhænger også vore indsegl.
1) jf. nr. 440.

1317. 24. februar. Avignon.

447

Pave Johannes 22. pålægger abbed ( Thomas) i St. Michaelis kloster i Lüneburg at

foranstalte en undersøgelse af og derefter træffe den endelige bestemmelse i striden mel

lem kapitlet i Hamborg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen om retten til at visitere

Hamborgs kirke og opkræve en dermed forbunden afgift.
Efter tryk i Hamburgisches Urkundenbuch (efter original i Hamborg).

1317. 24. februar. Avignon.

448

Pave Johannes 22. oversender abbed (Thomas) i St.Michaelis kloster i Lüneburg
en bulle af lignende indhold som nr. 447 angående striden mellem Hamborgs kapitel
og ærkebiskop Jens Grand af Bremen.

Efter tryk i Hamburgisches Urkundenbuch (efter vidisse af 1317 5. december).
2. Række. VII.

18

Nr. 449

449

25. februar 1317
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1317. 25. februar. Avignon.

Pave Johannes 22. oversender abbed ( Thomas) i St. Michaelis kloster i Liineburg

en bulle vedrørende striden mellem Hamborgs kapitel og ærkebiskop Jens Grand af

Bremen af samme indhold som nr. 447 og med samme tilføjelse som nr. 438.

Efter tryk i Hamburgisches Urkundenbuch (efter original i Hamborg).

450

1317. 25. februar. Avignon.

Pave Johannes 22. oversender abbed (Thomas) i St. Michaelis kloster i Liineburg

en bulle vedrørende striden mellem Hamborgs kapitel og ærkebiskop Jens Grand af
Bremen af samme indhold som nr. 448 og med samme tilføjelse som nr. 438.

Efter tryk i Hamburgisches Urkundenbuch (efter vidisse af 1317 5. december).

451

1317. 2. marts. Middelburg.

Grev Vilhelm 3. af Holland tillader Willem Adaemsson van Cats, som repressalie

’at tage pant for den skade, som han
har haft, hos kongen af Danmarks folk eller herren af Rygens folk, ind
til vi nedlægger indsigelse’, og pålægger ham at overgive det beslaglagte til foge
den i Zierikzee. Dateret", onsdagen efter St. Mathias’ dag år 1316.

at beslaglægge danske købmænds varer:

Afskrift i Haag.

452

1317. 27. marts.

Jens Jakobsen Degn giver Sorø kloster kvittering for modtagelsen af 340 mark
penge.

Referat i Sorø gavebog.

or dette gods blev Jens Degn fuldt tilfredsstillet med 340 mark pen
ge, som han efter sit ønske havde modtaget af klostret, sådan som det
fyldestgørende ses af sammes brev, givet desangående i det Herrens år
1317 palmesøndag.

F

1) jf. nr. 310.

453

1317. 31. marts.

Biskop Jens, kapitlet, rådet og borgerne i Ribe bevidner, at Jens Voltersen, bor
ger i Ribe, har indstiftet et alter for apostlen og evangelisten St. Johannes i dom
kirken samt betænkt byens klostre og fattige med gaver.

Efter Terpagers tryk.
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ens, af Guds nåde biskop i Ribe, og hele kapitlet sammesteds tilligemed
samme stads rådmænd og øvrige borgere til alle, der ser dette brev,
hilsen med alles Frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at den gode mand herr Jens Vol tersen1), borgeri
den alt nævnte stad, personligt nærværende for os har erklæret, at han har
doteret sit kapel i Vor Frue kirke i samme stad, som er opført til ære for
den hellige apostel og evangelist Johannes med nedenskrevne indtægter,
nemlig på Mjolden mark de jorder, som han har købt af Kristine Bondes,
som årligt gælder 4 ørtug rug, 4 ørtug byg og 4 ørtug havre tillige med 16
høns. Fremdeles de jorder på Mjolden mark, som han har købt af fru Gyde,
og som årligt gælder 4 ørtug rug, ligesåmeget vårkorn tillige med to gæs
og 6 høns i faste indtægter. Fremdeles de jorder på Skærbæk mark, som han
har købt af provst Knud, og som gælder årligt i de nævnte indtægter, der
aldrig må formindskes, 8 ørtug rug, 4 ørtug byg og 4 ørtug havre tillige
med gæs, høns og får, og på samme mark en halv ørtug sædeland, og een
eng, som gælder eet læs hø og een eng, som er 6 læs hø værd. Fremdeles
de jorder, som han har købt af fornævnte provst Knud og de jorder, som
han har købt af Peder Slæt, samme provsts broder, der årligt gælder 10 ør
tug rug, 2 ørtug byg og et læs hø tillige med 6 gæs, 10 høns og eet får.
Fremdeles de jorder, der er beliggende på Gesing mark, som han har købt
af Svend Lille, og som årligt gælder 2 øre rug tilligemed 2 mark lovlige
penge. Fremdeles de jorder på Gasse mark, som han har købt af Tyge og
Knud, sønner af Agge kaldet Niels, der årligt gælder fem ørtug rug. Frem
deles jorderne på Mandø, som årligt gælder fem skilling sterling tillige med
fem gæs og 10 høns. Fremdeles de jorder på Gånsagermark, som han har
købt af Peder Jonsen, nævnte provst Knuds broder, og som årligt gælder
2 øre rug, 2 øre byg og 2 øre havre, og idet den landbo, der skiller sig fra de
nævnte jorder, skal give 1^2 niark korn, ved sin fratrædelse. Fremdeles
jorder i Borg Mark, som årligt gælder 5 øre byg. Fremdeles de jorder
sammesteds, som han har købt af Tokke Rok, og som årligt gælder 5 ørtug
byg. Fremdeles de jorder i samme mark, som han har købt af Tyge Tokkesen, og som årligt gælder 5 ørtug byg. Disse ovenfor skrevne jorder med alt
rørligt gods, nemlig huse og alt andet, som findes i fælliget2) har han givet
til fornævnte kapel. Fremdeles har samme Jens Voltersen af indtægterne
fra ovennævnte jorder givet og bestemt først til kannikerne ved Vor Frue
kirke i Ribe 6 mark penge og til vikarerne sammesteds 2 mark penge årlig
for at holde og hvert år gøre hans egen og hans hustru Helenes årtid.

J
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Fremdeles til Vor Frue kirke sammesteds 5 mark penge årlig at oppebæres
af nævnte kirkes værger, dog således at nuværende og tilkommende kirke
værger skal sørge for det fornævnte kapel, at det ikke i tidens løb skal for
ringes på bygninger og udsmykninger, men holdes evindelig uden brøst,
således som det plejede i nævnte herr Jens’ dage. Fremdeles gav han for
nævnte værger 2 mark penge, for at de skulde være desto ivrigere til at
istandsætte fornævnte kapel, fremdeles gav han kantoren i samme kirke
een mark penge til et par sko, for at han, hvis værgerne forsømmer at sørge
for nævnte kapel, hvis det har nogen brøst, indtrængende kan minde dem
om at afhjælpe dem. Fremdeles 2 mark penge til kerter i samme kapel,
fremdeles gav han til de syge i Helligåndshuset i Ribe 2 mark penge årlig
at uddele mellem dem. Fremdeles til brødrene og søstrenes bord i samme
hus 4 mark penge årlig, dog således at de skal holde hans og hans hustrus
årtid hvert år, ligesom kannikerne ved Vor Frue kirke. Fremdeles til domi
nikanerne 2 mark penge for sin og sin hustrus årtid at afholde hvert år,
fremdeles til franciskanerne 2 mark penge for sin og sin hustrus årtid at
afholde årlig. Fremdeles gav han til de fattige årlig på sin årtid 10 mark
penge, som Helligåndshusets forstander skal fordre og hæve af den, der
for tiden måtte være kapellan, og uddele blandt de nævnte fattige, således
som han vil forsvare det for den højeste dommer. Fremdeles til de fattige
husarme, 4 mark penge, som samme forstander skal hæve og fordele imel
lem dem. Fremdeles til samme forstander een mark penge til et par sko,
for at han så meget villigere skal ulejlige sig hermed. Han skødede også
sin badstue på mølledammen ved Stenporten3), for at de nævnte fattige
der otte gange om året kan få et bad; hvis denne badstue ved ildebrand
eller anden ulykke bliver ødelagt, skal der ikke destomindre af indtægterne
fra samme grund andensteds i staden sørges for bad, som det er skrevet
ovenfor. Forøvrigt er det med nævnte herr biskops og kannikernes sam
tykke bestemt, at oftnævnte herr Jens Voltersen i sine levedage skal træffe
afgørelse med hensyn til præsten ved sit kapel og om dets indtægter. Efter
samme herr Jens’ død skal hans arvinger have ret og fri myndighed til at
præsentere hvem de vil som præst for at betjene samme kapel. Til vidnes
byrd herom er vore segl tilligemed nævnte herr Jens’ segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1317 skærtorsdag. Ydermere har han
skænket4) og skødet til samme kapel de jorder i Gesing mark, som han
har købt af en vis Eskil, som gælder årlig V2 mark korn rug, byg og
havre. Disse efterskrevne5) jorder tilligemed det gods, løst og fast, nemlig
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huse og alle andre ting hver og en, der findes i fælliget2), skænkede og skø
dede han til oftnævnte kapel, skrevet ovennævnte år og dag.
1) jf. nr. 232. — 2) d. v.s. gods, som tilhørte jordens ejer ogjordens dyrker i fællesskab.
— 3) Nørreport. — 4) dette er snarere en tilføjelse til brevet, som det kendes i andre til
fælde, end referat af Terpager af et andet, nu tabt brev. På det første tyder også anven
delsen af ‘oftnævnte’, der er naturlig ved en tilføjelse. — 5) d.v.s. jorderne i Gesing.

1317. 14. april. Ahus.

454

Ærkebiskop Esger af Lund pålægger indbyggerne i Göinge, Gårds og Villands
herreder samt Lister at betale den såkaldte hospitalsalmisse til hospitalsbrødrene
i Åhus.

Afskrift i Langebeks diplomatarium.

sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle
gode mænd, indbyggerne i Göingeherred, Gårdsherred, Villandsherred og Lister hilsen evindelig med Gud.
Vi pålægger Eder alle, hver og een, og foreskriver strengt i kraft af den
hellige lydighed, at I til nærværende brevvisere, hospitalsbrødrene i Åhus
og deres efterfølgere betaler Eders almisser, der kaldes hospitalsalmisse,
hvert år og i fremtiden som hidtil, således som det har været sædvane og
tradition fra arilds tid, og at I ingenlunde undlader det. Men hvis nogen i
dumdristig forvovenhed skulde modsætte sig dette påbud med de nævnte
almisser, skal han vide, at han vil pådrage sig tre marks bøde for vor ret
og en halv marks bøde for nævnte hospitals ret. Givet i Åhus under vort
segl i det Herrens år 1317 på de hellige martyrer Tiburtius’ og Valerianus’
dag.

E
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Fru Sofie, enke efter herr Erik af Langeland, erklærer, at de godser, som hun for
et års tid eller længere siden skødede til Roskilde Agnete kloster, har klostret tilstået
hende ret til at bruge for livstid, hvorefter det skal falde tilbage til klostret igen.

Original i Rigsarkivet.

ofie, enke efter den berømmelige herr Erik, fordum herre af Langeland,
til alle, der får dette brev at se, hilsen med alles Frelser.
Vi bevidner ved dette brevs ordlyd, at alle de godser, hvert og eet, løst
og fast, beliggende på Sjælland, som vi for et år og længere tid siden til vor
sjæls frelse har skænket, skødet og opladt til Roskilde Agnete kloster at
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besidde evindelig, har vi fået overladt af nævnte klosters priorinde og
konvent med undtagelse af Snesere og Vigersted, og at vi besidder dem
uden hindring og tilbagekaldelsesret for vor livstid på grund af søstrenes
særlige kærlighed til os, dog således, at disse godser efter vor død skal gå
tilbage til nævnte kloster at besiddes ubeskåret og ukæret; ejheller vil der
på grund af denne ære, som de har vist os i vore levedage, med gyldig
grund kunde forekastes og påføres dem nogen trætte eller hindring med
hensyn til den sande og fulde besiddelse af fornævnte gods. Til bekræftelse
af alt dette er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1317
på martyren St. Jørgens dag.

456

1317. 25. april. Lund.

Lundeborgeren Erik Quaker skænker bygningsfonden ved Lundekirken sin gård
Valtersbad.

Original i det svenske rigsarkiv.

rik, kaldet Quazer, borger i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
For at ikke det, der sker i tiden, samtidig skal glide bort fra den menne
skelige erindring, der er såre skrøbelig, har fortiden i sin visdom draget
omsorg for, at det foreviges med skriftligt vidnesbyrd. Derfor ønsker jeg,
at det skal stå fast for alle, såvel nulevende som tilkommende, at jeg har
overdraget alle mine huse, som jeg har bygget i den gård, som kaldes Val
tersbad, til bygningsfonden ved St. Laurentii kirke i Lund til evig besid
delse til frelse for min og mine forældres sjæle at besidde evindelig. Til vid
nesbyrd herom og om overdragelsen er mit segl hængt under dette brev.
Givet i Lund i det Herrens år 1317 på evangelisten St. Markus’ dag.

E
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1317. 13. maj. Warnemünde.

Kong Erik 6. Menved lover rådet i Rostock at gå i indlager sammen med forskel
lige danske stormand, hvis han ikke betaler byen 4000 mark vendisk dagen efter mor
tensdag.

Original i Rostock.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi til nærværende brevvisere, de os elskelige
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rådmænd i Rostock er pligtige og skyldige at betale samme 4000 mark ven
diske penge til nu førstkommende dag efter mortensdag i staden Rostock;
for hvilke penge følgende herrer har lovet sammen med os: Niels Olufsen,
vor drost, Herman Albertsen, vor marsk, Morten Due, Peder Mule af
Bæg, Ingvar Hjort, Lars Jonsen, Albert Albertsen, Jakob Flæb, riddere, og
Ludvig Albertsen, væbner, således at hvis vi ikke betaler nævnte pengesum
på fornævnte termin til de nævnte rådmænd, skal vi og alle vore fornævnte
forlovere med undtagelse af vor ovennævnte drost, som vil gøre indlager i
Warnemünde eller på Møn, gøre indlager i byen Søborg eller på Vording
borg, hvorfra vi ikke vil drage ud, førend nævnte pengesum er betalt til
rådmændene, medmindre de giver deres billigelse og samtykke dertil. Til
vidnesbyrd herom er vort segl og vore fornævnte medloveres segl hængt
under dette brev. Givet i Warnemünde i det Herrens år 1317, dagen efter
Kristi himmelfart i vor nærværelse.

1317. [Før 21. maj]1). Vordingborg.

458

Kong Erik 6. Menved slutter forlig med markgreve Valdemar af Brandenburg.

°

Udtog af Hvitfeld:

^r 1317 i Vordingborg St. Lucie jomfrus dag blev kong Erik og hertug2)
Valdemar af Brandenburg forligt således, at al misforståelse, som har
været imellem dem og deres tilhængere, skal være afskaffet, fred og venskab
igen oprettet. Hertug3) Vizlav skal igen få landet Rygen og Stralsund og de
slotte og fæstninger, som markgreven havde frataget ham. Markgreven skal
fremdeles ikke befatte sig med noget, som tilkommer kongen eller Vizlav,
men snarere hjælpe ham dermed. Han skal heller ikke hindre markgreven i
det, som han har ret til, men snarere venligt hjælpe ham. Vi skal forhandle
med borgerne i Stralsund om sagen angående deres friheder, som det står i
vort først udstedte brev til dem. De fordrevne fra Danmark, som er kommet
til os i denne krig imod kongen af Danmark, skal have deres gods tilbage.
At hertug Kristoffer har tjent os i denne krig, skal være en tilgiven sag af kon
gens nåde. Vi skal efter denne dag hverken samle de fordrevne eller nogle
andre hos os og heller ikke handle eller tale for dem til kongens skade.
Kongen skal heller ikke tage nogen til sig, som tragter efter fyrst2) Valdemars
skade og heller ikke tale for dem. Kongen og alle hans tilhængere skal nyde
deres grænser og landemærker, således som de kan vise, at de har været fra
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arilds tid. På samme måde skal vi og vore tilhængere nyde vore grænser,
som de har været fra arilds tid. Og alle de andre artikler skal holdes, som
det blev vedtaget i Meyenburg, udstedt jomfru Lucies dag år 1316.
1) når Hvitfeld daterer udtoget til 1317 st. Lucie (d.v.s. 13. dec.), kan det ikke være
rigtigt; forud for dette forlig gik forhandlingerne i Meienburg 1316 13. dec., jf. Hvitfeld:
og alle andre artikler skal holdes, som blev vedtaget i Meienburg. 1317 21. maj forhand
lede kong Erik og markgreven igen i Brudersdorf, og i den der opsatte aftale omtales dette
forlig i Vordingborg: Dette brev skal ikke skade andre før udstedte breve, og det, der er
gjort mellem os i Vordingborg (jfr. nr. 460), som sikkert er identisk med dette. Derimod
findes der ingen hentydninger til freden i Templin den 24.—25. november, nr. 513—14.
efter hvilken det også vilde være overflødigt. Det må derfor antages at være udstedt før
21. maj og formentlig efter 24. marts, da markgrev Johan ikke nævnes, jf. nr.440. Ud
trykket: Lucie jomfrues dag har Hvitfeld sikkert ved en misforståelse indsat i dette brev,
som måske var udateret, fra det i brevets slutning citerede forlig i Meienburg: udstedt jom
fru Lucies dag 1316. Jf. Ingvor Andersson 273, som antager, at Hvitfelds forslag var en
ubeseglet koncept. — 2) d.v.s. markgrev. — 3) d.v.s. fyrst.

1317. 22. maj. Warnemünde.

459

Hertug Rudolf af Sachsen lover at fælde den endelige kendelse i striden mellem

kong Erik 6. Menved og markgrev Valdemar af Brandenburg.

1. Udtog af Hvitfeld:

Warnemünde lovede hertug Rudolf af Sachsen pinsedag at være op
mand.

I
H

2. Referat hos Stephanius:

ertug Rudolf af Sachsens kendelse mellem kongen og markgrev Val
demar af Brandenburg. 1317.

460

1317. [23.—24. maj]1). Sülz.

Markgrev Valdemar af Brandenburg bekræfter sin aftale med kong Erik 6. Men

ved i Brudersdorf den 21. maf at en voldgiftsret bestående affire tyske riddere skal af
sige kendelse om alle de ting, de er uenige om.

1. Udtog af Hvitfeld:

°

Ar 1317 pinseaften blev der forhandlet i Brudersdorf mellem kong Erik
af Danmark og markgrev Valdemar af Brandenburg om alle de sager,
som var dem og deres hjælpere imellem. Disse sager skal forelægges herr
Busso von der Dolien og herr Georg Hasenkopf, herr Droiseke og herr
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Henning von Blankenburg. De skal begive sig til Templin 8 dage efter St.
Hansdag; der skal de ligge i 8 dage, og inden fire måneder skal de afsige
kendelse om alle de sager, som har været imellem kongen og os og vore
hjælpere imod hinanden. Disse voldgiftsdommere skal sværge på deres tro
og ære og på relikvier, at de ikke ved eller kan udfinde noget rettere. Den
kendelse, som disse fire afsiger, skal de besegle og sende til hertug Rudolf
af Sachsen. Hvad fornævnte herre siger, derved skal det blive, og det skal
begge parter holde, og der skal handles efter hvad brevet i Meyenburg
indeholder. Fornævnte herre skal også sværge på sin tro, ære og relikvier,
at han ikke ved eller kunde udspørge rettere end det, som han har afsagt.
Vi skal også lade aftale med fornævnte hertug, at han inden Vor Frue dag
tilsender hver af os en genpart af hans afgørelse. Dette brev skal ikke skade
andre før givne breve og det, som er aftalt mellem os i Vordingborg. For
dette brev lover med os hertug Otto af Stettin, grev Günther von Käfernberg, grev Günther von Lindau, Droiseke, Hen(ning) von Blankenburg,
Henrik von Stegelitz, Grifeke, Peter von Pommern2), Henrik von Alvensleben, Hense3) von Wedel, Dobislav von Eickstedt, Heidenreich v. Benz4),
Henrik v. Köckeritz, Albrecht v. Klepzig, Henrik v. Volkow, Dietrich v.
Wolmersdorf, Henrik v. Schenkendorf, Beteke v. Holtzendorf og Wedege
v. Wedel. Givet i Sülz.
2. Registratur hos Stephanius:

m forlig og forhandling imellem kongen og markgreven af Brandenburg. 1317.

O

i) da brevet er udstedt i Sülz, medens det refererer til forhandlinger, som fandt sted
i Brudersdorf den 21. maj, er det, forudsat at Hvitfelds referat er korrekt, tvivlsomt, om
det er udstedt samme dag; det er formodentlig udstedt samtidig med de to andre af
markgrev Valdemar i Sülz udstedte breve, jf. nr. 461 og nr. 462. — 2) = Redeke von Re
dern? — 3) Hense=Hasse. — 4) Hvitfeld: Henrich aff Brenz.

1317. 23. maj. Sülz.

461

Markgrev Valdemar af Brandenburg lover kong Erik 6. Menved at tilbagegive

vasaller og riddere i Venden og andre steder i Tyskland det gods, som er blevet dem
frataget, fordi de har sluttet sig til den danske konge, samt at tilbagegive fyrsten af

Rygen Stralsund og Rygen.

1. Udtog af Hvitfeld:

I

år 1317 mandag nærmest efter pinsedag har markgrev Valdemar af
Brandenburg og Lausitz givet sit åbne brev, at han har lovet kong
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Erik, at alle de riddere og vasaller i Venden og Tyskland, som har tjent
fornævnte kong Erik og hans tilhængere i denne krig mod ham, skal han
give deres gods tilbage, og han skal forhandle med de andre fyrster, at de
skal få det lensgods tilbage, som de har haft af dem og ikke hindre dem
deri; men vil disse hellere blive, hvor de er draget hen og sælge deres gods,
må de gøre det inden to år, og da vil vi sørge for, at de, som køber det, skal
nyde samme gods med sådan frihed, som de, der solgte det, havde. Vi har
også lovet kongen, at vi skal give afkald på Stralsund og landet Rygen med
alle riddere og vasaller, som har givet sig under os, og give dem tilbage til
fyrsten af Rygen. Dette brev skal ikke skade vore andre udstedte breve.
Givet i Siilz som ovenfor.
2. Registratur hos Stephanius:

arkgrev Valdemar af Brandenburgs forpligtelse til at tilbagegive
kongen og hans riddere deres gods. 1317.

M
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1317. 24. maj. Sülz.

Markgrev Valdemar af Brandenburg slutter fred og forbund med kong Erik 6,

Menved og fyrst Henrik 2. af Meklenborg,
1. Udtog af Hvitfeld:

ornævnte markgreve sluttede evigt venskab og forbund med kong Erik
og herr Henrik af Meklenborg i Sülz tredje pinsedag. Hvis det skulde
ske i fremtiden, at der opstod nogen uenighed mellem ham og hans vasaller,
venner og medhjælpere (på den ene side, og kong Erik, herr Henrik, deres
vasaller, venner og medhjælpere på den anden side), da valgte han for at
fjerne denne uenighed herr Günther von Kåfernberg og herr Droiseke til
voldgiftsmænd, kongen og fyrsten af Meklenborg tog herr Niels Olufsen
og Georg Hasenkopf til forhandlere for at ende samme trætte i venskab til
ret afgørelse. Disse skal inden en måned afsige dom om de sager, som bli
ver forelagt dem, i Neu-Brandenburg og ikke drage ud derfra, før de bliver
afsluttet. Bliver de uenige, da skal fyrst Rudolf af Sachsen være opmand.
Akterne skulde tilsendes ham; han skal afsige dom inden 2 måneder.
Dør nogen af disse voldgiftsmænd, skal fyrsten af Meklenborg udnævne en
i hans sted. Dør hertugen af Sachsen, skal de fire voldgiftsmænd vælge en
anden opmand. Hvis kongen og fyrsten af Meklenborg i den sidste krig har
anklaget nogle af de landflygtige i nogen sag, skal vi ikke strengt forfølge det
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eller forlange nogen erstatning derfor af fornævnte konge eller herre, men
kun skrive slet og ret for dem som en bøn. Hvis kongen og fyrsten af Meklenborg sender os nogle ryttere, skal vi sende dem skadesløse tilbage igen,
og de små heste skal vi betale inden en måned, men store heste og kyradserere inden et halvt år. Til vidnesbyrd har fornævnte greve af Käfernberg og Droiseke forseglet med os.
2. Registratur hos Stephanius:

Den samme fredsslutning på tysk. 1317.

1317. [24. maj].

463

Kong Erik 6. Menved og fyrst Henrik 2. af Meklenborg slutter fred og forbund
med markgrev Valdemar af Brandenburg.
1. Udtog af Hvitfeld:

ongen og fyrsten af Meklenborg aflagde en korporlig ed derpå med
- de samme forpligtelser1).

K
O

2. Registratur hos Stephanius:

m fredsslutning og indgåelse af forbund mellem kong Erik og mark
greven af Brandenburg. 1317.

1) jf. nr. 462.

1317. 26. maj. Warnemünde.

464

Kong Erik 6. Menved giver rådet i Lübeck kvittering for modtagelse af stadens
værnepenge for julen 1316, der er udbetalte til fyrst Henrik 2. af Meklenborg.
Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi erklærer de gode mænd, de os elskelige
rådmænd i Lübeck for kvit og fuldstændig frie for 375 mark lybsk, som de
har betalt den ædle mand, herr Henrik, herre af Meklenborg i vort navn,
juledag nedenfor skrevne år. Givet i Warnemünde i det Herrens år 1317
torsdagen umiddelbart før Trinitatis søndag i vor nærværelse.

E

1317. 26. maj. Warnemünde.

465

Kong Erik 6. Menved giver rådet i Lübeck kvittering for modtagelse af stadens
værnepenge for St. Hansdag 1317, der er udbetalte til fyrst Henrik 2. af Meklenborg.

Nr. 466

28. maj 1317

284

Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi erklærer de gode mænd, de os elskelige rådmænd i Lübeck for kvit og fuldstændig frie for 375 mark lybsk, som de har
betalt den ædle mand, herr Henrik, herre af Meklenborg, i vort navn, St.
Hansdag nedenfor skrevne år. Givet i Warnemünde i det Herrens år 1317
torsdagen umiddelbart før Trinitatis søndag i vor nærværelse.

E

1317. 28. maj. Warnemünde.
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Kong Erik 6. Menved giver sin broder hertug Kristoffer og andre danske, der har
tjent markgreven af Brandenburg i den nu afsluttede krig mellem kongen og mark

greven, tilgivelse derfor.

1. Tryk hos Hvitfeld:

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi tilgiver vor broder, herr Kristoffer, og alle
de Danske, som i den sidst stedfundne krig mellem os og den herre mark
greven har været i den stormægtige fyrste, vor højtelskede onkel, herr Val
demar, markgreve af Brandenburgs, land, dette, og for dette skal de have en
fuld sone, og vi skal ikke i den anledning have nogen mistanke til dem. Til
vidnesbyrd herom er vort segl vedhængt. Givet i Warnemünde i det Her
rens år 1317 lørdagen lige før Trinitatis søndag i vor nærværelse.

E

2. Referat hos Stephanius:

t kong Erik tilgiver dem, der i krigen har sluttet sig til markgreve
l Valdemar, denne krænkelse. 1317.

A

1317. 28. maj. Warnemünde.
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Kong Erik 6. Menved giver hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg en forskrivning

på ialt 2300 mark rent sølv kölnsk vægt for modtagne og i fremtiden ydede tjenester

og til erstatning for de tab, hertugen har lidt i kongens tjeneste.
Afskrift i Stettin (Codex Rugianus).

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser nær
værende brev, hilsen evindelig med Gud.

E
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Alle skal vide, at vi er pligtige at betale den berømmelige fyrste herr
Otto af Braunschweig-Lüneburg eller hans arvinger 2000 mark rent sølv
kölnsk vægt for den tjeneste, som han har ydet os og evindelig bør yde os,
sådan som det fuldstændigere står skrevet i et andet herom udfærdiget åbent
brev, som han har, og 500 mark af samme sølv og vægt, for den tjeneste,
han har ydet os, og for krigstjeneste, han har gjort for os og for det tab, han
har lidt i tjenesten, at betale endeligt næstkommende Mortensdag. Men
hvis vi svigter med hensyn til betalingen af det fornævnte på fornævnte
termin, skal vi og vore nedenfor skrevne forlovere, hver enkelt af os, gøre
indlager, som det nedenfor skrives, og ikke drage ud derfra uden fornævnte
hertugs eller hans arvingers samtykke og særlige godkendelse; til urokkelig
overholdelse af alt dette har vi lovet på vor gode tro at gøre indlager i
Vordingborg eller på Søborg, herr Vizlav, Rygboernes fyrste, i staden
Barth, fyrst Henrik af Meklenborg i Sternberg eller Brandenburg, grev
Gerhard af Rendsborg i Rendsborg, junker Johan af Holsten, vor broder,
i Plön, vor drost Niels Olufsen på vort slot Warnemünde eller Stege, Her
man Albertsen, vor marsk, Peder Mule, Morten Due, Jens Pedersen, Ing
var Hjort, Albert Albertsen, Lars Jonsen og Folmer Arnoldsen, riddere, og
Ludvig Albertsen, væbner, der bør gøre indlager sammen med os på oven
for nævnte sted, hvor vi vil gøre indlager. Vi Erik, de Danskes konge, lover
ydermere at søge at udvirke om muligt, at de ædle mænd, herrerne grev
Nicolaus af Schwerin og grev Otto af Hoya sammen med os vil love for be
talingen af det fornævnte, og at herr Nicolaus, greve af Schwerin, vil gøre
indlager på Wittenburg og herr Otto, greve af Hoya, i Hoya, når vi und
lader at betale til fornævnte termin. Men hvis vi ikke kan udvirke dette,
vil vi dog være urokkeligt pligtige til alt det fornævnte sammen med vore
fornævnte forlovere. Til vidnesbyrd herom er vort og alle vore fornævnte
forloveres segl hængt under dette brev. Givet i Warnemünde i det Herrens
år 1317 lørdagen efter pinsesøndag.

1317. 29. maj. Warnemünde.

468

Markgreve Valdemar af Brandenburg slutter forlig med kong Erik 6, Menved af
Danmark og hans tilhængere.
1. Udtog af Hvitfeld:
O

Ar 1317 ottendedagen efter pinsedag var markgrev Valdemar stedet til
tale med kong Erik i Warnemünde. Da udgav han et sådant brev, at
han og hans broder(!)J) kong Erik og alle deres tilhængere på begge sider

Nr. 469
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skulde være venligt og vel forligte om al deres kiv og trætte. Og de indgav
alle deres sager til voldgiftskendelse hos hertug Rudolf af Sachsen, at når
herr Droiseke og Henning af Blankenburg på hans side og Busso von der
Dolien og Georg Hasenkopf på kongens vegne havde fremført for for
nævnte hertug, hvad der syntes dem at være retfærdigt, vilde han holde
det. Alt dette skulde være færdigt inden Vor Frue dag.
2, Registratur hos Stephanius:

I^orlig mellem markgrev Valdemar af Brandenburg og kong Erik. 1317.
1) Valdemar betegner ellers Erik som sin ’ohm’ el. ‘avunculus’ (onkel).

469

[1317. Omkr. 31. maj].

Ludfried, prior ved kapitlet i Riga, sender en indberetning til pave Johannes 22.

om kapitlets strid med den tyske orden, hvori omtales et forbund, den danske konges

vasaller i Estland har sluttet med den tyske orden.

Efter tryk i Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. •

Kristi navn amen. Til oplysning for Eders hellighed fremsætter Ludfried, kannik i Rigakirken, grædende for Eder om begivenhederne i
Riga provins: For det første, at da provstiet i Riga i det Herrens år 1316
stod ledigt, medens det apostoliske sæde stod ledigt, og da der i kirken var
en af kannikerne ved navn Johannes v. Münster..., der i sin ærgerrighed og
tåbelighed attråede provstiet ved Rigakirken..., og da to valgmænd stemte
for ham og vilde skride til at vælge ham, blev de hindrede af Ludfried ...
og hele kapitlet, så at de hverken kunde vælge ham eller nogen anden be
rygtet person. Efter nogle dage, da stormesteren var kommet til Düna
münde, ... henvendte jeg Ludfried efter råd af mine herrer ... mig til for
nævnte stormester og brødre, idet jeg bad om ..., at han skulde sørge for
vort underhold ... Da nævnte stormester hørte dette, sagde han ... og
hvis I måtte ønske at være enige og slutte venskab med os, således som den
danske konges vasaller har gjort, behager det os, men hvis I gør, hvad I har
lyst til, vil også vi gøre, hvad vi har lyst til..., og hvis I ønsker at leve i fred
og slutte venskab med os, således som kongen af Danmarks vasaller gjorde,
behager det os ...

I
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1317. 2. juni.

Kong Erik 6. Menved giver abbeden og konventet i Stolpe, Estland, tilladelse til at

opføre et kloster i Padis i Estland.
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1. Udtog af Hvitfeld:
0

r 1317 torsdagen næst efter Trinitatis søndag da har kong Erik givet
i. abbeden og konventet i Stolpe tilladelse til, at de i Padis i Estland må
grundlægge et kloster af cistercienserordenen i Athenböcke og bygge det
af sten. Og dertil gav han, Gud og jomfru Maria til lov og ære, det fornævn
te Athenböcke, dog på den betingelse, at de skal gøre muren fire alen høj
og heller ikke mindre tyk. Hvis det er således, at det kan vises, at fornævnte
kloster Padis, som nu er forflyttet fra Stolpe, i fremtiden kan synes, at hans
land Estland lider nogen skade deraf, da skal klostret og alt dets gods til
evig tid tilhøre hans fyrstendømme Estland. Derpå skal abbeden udgive sit
åbne brev, og brødrene skal skaffe pavens stadfæstelse derpå og give ham
og hans efterkommere det til hånde. Kongen tillod dem også, at hvis de kan
bytte med nonnerne i Leal 30 haken land, da er han dermed tilfreds.

A

2. Registratur hos Stephanius:

I^Longen tillader abbeden i Stolpe at opføre et kloster. 1317.
5. Referat hos Bartholin:

ong Erik giver abbeden og konventet i Stolpe, af cistercienserordenen,
i Camin stift, tilladelse til at nyopføre og bygge af sten, dog på visse
betingelser, et kloster af nævnte orden ved navn Padis på et sted som kaldes
Athenböcke. Givet i Warnemünde torsdag efter Trinitatis søndag. Pergamenthåndskrift. A. 56.

K

1317. 2. juni. Lübeck.
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Elisabet, enke efter Henrik Jung fra Slagelse, og hendes sønner køber fjerdepar
ten af et hus i Lübeck tilhørende Herman Jung fra Næstved, hans moder og broder,
som breve, udstedte af Slagelse og Næstved, udviser.

Efter notits i Ober Stadtbuch, Lübeck Staatsarchiv.

et skal være bekendt, at enken efter Henrik Jung fra Slagelse og hans
sønner har købt af Herman Jung fra Næstved fjerdeparten af et hus
beliggende i Høkergaden nærved lysestøberen Ekberts hus, idet Herman
selv havde myndighed dertil på egne og sin moders og også sin broder
Godekins vegne, som staden Næstveds åbne brev bevidnede det, og han
oplod det i overværelse af rådmændene. Men enken Elisabet og hendes søn
ner havde i forvejen en fjerdepart i samme hus, der var tilfaldet dem ved
afdøde Gerlach Jungs død; og således vil halvdelen af huset tilhøre dem.

D
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Men den anden halvdel af det samme hus vil tilhøre brødrene Machorius
og Henneke Boghemilen og deres sønner, da den er tilfaldet deres hustruer
ved fornævnte Gerlach Jungs død. Dette er ordnet således for rådmændene
af nævnte Herman Jung og af Arnfast von Bocholt som sande prokuratorer
med åbne breve, udstedte af stæderne Slagelse og Næstved.

472

1317. 5. juni. Zarrentin.

Margrete, abbedisse i klostret i Zarrentin) køber for 12^2 mark lybsk en årlig
rentey der efter hendes død skal tilfalde klostret til evig ihukommelse af hendes fader)
hertug Abel) og hendes moder) Mechtilde af Danmark.

Original i Schwerin.

i Margrete, af Guds miskundhed abbedisse for Kristi tjenerinder i Zar
rentin kloster, til alle troende kristne, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen med den sande Frelser.
Vi gør vitterligt såvel for nulevende som for tilkommende, at vi af den
gode mand Johan kaldet Witte, for 12V2 mark i samme mønt har købt
indtægter på 20 skilling lybsk evindeligt, som på folkemålet kaldes Worthzins1), af hans hus og tilliggende agre, dyrkede og udyrkede, hvor det nu
er beliggende, at betale hvert år omkring Mikkelsdag med tilføjelse af den
betingelse, at hvis fornævnte Johan skulde beslutte sig til at forandre bolig
eller at sælge sin arv eller afhænde markerne eller noget, der hører dertil,
skal det ikke være ham tilladt uden vort samtykke. Fremdeles skal for
nævnte indtægter efter vor død frit overgå til vort kloster Zarrentin til
evindelig ihukommelse af min fader, hertug Abel og min moder, Mechtilde
af Danmark, from ihukommelse. Forlovere herfor er oftnævnte Johan
Witte, Kristian, Bernhard Hinzemann, Herman, søn af Pohlmann og
mange andre ansete mænd, Johan Schneider, Johan Bochop og Henrik
Paghe. For at dette derfor kan forblive fast og urokkeligt, har vi ladet dette
brev skrive og bekræfte med vore segl. Givet i Zarrentin i det herrens år
1317 søndag efter Kristi legems fest.

V

1) Wurtzins, census arealis, betegner egentlig den årlige afgift til grundejeren af en by
ejendom, m.h.t. hvilken der består et arveligt lejerforhold. På dette sted synes der dog at
være tale om en grundbyrde, idet det forudsættes, at Johan Witte er ejer af ejendommen.

473

1317. 6. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger ærkebisperne Burchard af Magdeburg) Frederik af

Salzburg) Jens Grand af Bremen og Frederik af Riga) biskop Henrik af Ca-
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min °g gejstligheden i deres stifter at drage omsorg for, at de pavelige kollektorer

afførsteårsindtægten af ledige kirkelige embeder Raimundus de Fontefagino, Ade-

marus Targa og Jacobus de Roca kan rejse i sikkerhed i deres stifter.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

[Før 1317. 24. juni]’).

474

En grund i Ribe skal årligt erlægge 8 skilling sterling til Ribe kirkes bygningsfond.

Referat i Ribe Oldemoder.

f en grund ved Stener Smedsstræde mellem Bagges pyt og Niels Rød,
i 28 alen af de da lovlige i bredden og 41 alen i længden, otte skilling
sterling, sådan som der står i det udfærdigede brev.

A

1) hvornår den omtalte grund er kommet til kirkens bygningsfond, vides ikke. Da den
er optaget i en fortegnelse over bygningsfondens indtægter, dateret: 1317 omkring St.
Hansdag, må det omtalte brev i hvert fald sættes før den dag.

1317. 24. juni. Nyborg.

475

Nogle stormænd bevidner, at kong Erik 6. Menved og hans broder, hertug Kristoffer

har lovet fru Sofie, Anders Hybys enke, at hun skal få det gods, hendes mand efterlod

sig, tilbage.
1. Registratur i Skånebrevfortegnelsen:

t af adskillige riddere udgivet vidnesbyrd, at et møde var holdt i Nyborg
i nærværelse af den høj bårne fyrste kong Erik af Danmark og hans bro
der, herr kong (!) Kristoffer, som på det møde, der var holdt i Danmark
svarede på fru Sofies vegne, at hun skulde få sit gods tilbage. Givet St.
Hansdag.

E

2. Registratur i det svenske rigsarkiv, B 30 nr. 27:

t vidnesbyrd af fornemme mænd indeholdende, at kong Erik gav fru
Sofie stadfæstelse på Hyby gods, som hendes mand, Anders Andersen,
efterlod ved sin død. Dateret 1317.

E

5. Registratur i det svenske rigsarkiv B 30 nr. 23:

fjt lignende brev som ovennævnte nr. 27 af samme dato og indhold.

1317. Omkr. 24. juni.
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Fru Cecilie, enke efter ridder Asser Jonsen, skænker jordegods til Sorø kloster og

giver sin søn Jon og sin måg Tyge kaldet Bly fuldmagt til at tilskøde klostret det.
2. Række. VII.

19
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27. juni 1317
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1, Referat i Sorø gavebog fjv:

en fromme kvinde fru Cecilie, enke efter ridder Asser Jonsen, gav til
klostret alt sit gods, løst og fast, med to dele af skoven i Døj ringe til
evig besiddelse; og hun overdrog sin søn Jon og sin måg Tyge kaldet Bly
fuldmagt til at skøde og overdrage det i klostrets hænder i det Herrens år
1317 omkring St. Hansdag1).

D

2. Referat i Sorø gavebog fi§r:

ru Cecilie, enke efter Asser Jonsen, overgav Vor Frue kloster i Sorø alt
sit gods, løst og fast, med to dele af skoven i Døj ringe til evindelig be
siddelse, idet hun gav sin søn og sin måg Tyge kaldet Bly fuldmagt til at
skøde og overdrage det i klostrets hænder. I det Herrens år 1317 omkring
St. Hansdag.

F

i) Tilføjelse over linien: hendes søn herr Jon og hendes måg Tyge kaldet Bly overgav og
overdrog det med hendes særlige påbud til klostret.
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1317. 27. juni. Avignon.

Pave Johannes 22, meddeler ærkebiskop Esger af Lund og hans lydbisper, at han

har udnævnt Peder, ærkedegn i Roskilde, og Karl, provst i Lund, til sine nuntier og
indsamlere af annaterne i Danmark og pålægger dem at yde hjælp ved indsamlingen

og oversendelsen af de indsamlede penge.

Afskrifter i de pavelige kopibøger.

il de ærværdige brødre (Esger), ærkebiskop af Lund, og hans lyd bisper
hilsen o.s.v. Gud har kaldet Eder til at deltage i den apostoliske ledelse,
for at I, i ærbødig lydighed mod det apostoliske sæde som lemmerne mod
hovedet, med bekymring skal tænke på dets ære og, når det er betimeligt,
ikke blot yde, men frivilligt tilbyde det en kærkommen støttes hjælp og for
at lette dets trængslers byrder være til tjeneste med Eders klogskab, da det
apostoliske sæde omfatter Eder med inderlig kærlighed og ikke ophører med
at tænke på eller undlader at påtage sig bekymringer og anstrengelser for
Eders og andre kirkers lykkelige og fredelige tilstand. Da vi fornylig efter
ved Guds vilje at have påtaget os den apostoliske tjenestes åg nøje tog i be
tragtning, at Eders moder Romerkirken, da den jo ikke er rig på indtægter,
ikke ved sig selv kunde skaffe det fornødne til at bære udgifternes tunge
byrder, som vi tyngedes af, og som vi stadig tynges af, har vi ved den apo
stoliske myndighed med vore brødres råd gennem vort brev i en bestemt

T
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form ladet det første års frugter, indtægter og afgifter af alle kirkelige em
beder, hvert og et, med sjælesorg og uden sjælesorg, ligeledes af digniteter,
sognekald og hvilkesomhelst embeder, som da stod ledige i Eders stæder og
stifter, og som måtte have stået ledige i indtil tre år inklusive, anvende
for at kirkens byrder lettere kan bæres og til understøttelse af dens foreta
gender og anvise således, som I udførligere kan se i de samme breve, som
vore elskede sønner (Peder), ærkedegn i Roskildekirken, og (Karl), provst
i Lundekirken, vore sendebud, som vi har sendt til de egne med det formål,
nærværende brevvisere, (udnævnte til indsamlere af disse frugter, indtægter
og afgifter sammen med Eder i et andet af vore breve, i bestemt form brin
ger med sig. Derfor retter vi vor indtrængende bøn og opfordring til Eder,
brødre, og bønfalder Eder ved Guds miskundhed om og pålægger Eder
fremdeles ved en apostolisk skrivelse, at I i from medfølelse med vore og
kirkens trængsler omhyggeligt beflitter Eder på at indsamle de samme
frugter, indtægter og afgifter, og at I virksomt og omhyggeligt bestræber
Eder for, at de samme frugter, indtægter og afgifter uden afkortning tro
anvises Eder og de ovennævnte sendebud i overensstemmelse med denne
vor udnævnelses ordlyd på vor og den samme Romerkirkes vegne, for at hin
sande og rene kærlighed, som vi har tillid til at I nærer over for fornævnte
sæde, må bevises ved Eders gerningers åbenlyse frugter, og Romerkirken,
i samme omfang som den er blevet hjulpet af Eder i den nævnte nøds
trængsler gennem Eders tjenestes kraft, ved given lejlighed gavmildt kan
åbne sin nådes dør for Eder). Givet (i Avignon den 27. juni i vort ponti
fikats) første år.

1317. l.juli. Avignon.

478

Pave Johannes 22. giver ærkedegn Peder i Roskilde og provst Karl i Lund som

nuntier og indsamlere af annaterne i Danmark ret til at give dispensationfra alle kirke

lige straffe, som rammer dem, der ikke betaler annaterne i rette tid.
Afgift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner (Peder), ærkedegn ved kirken i Roskilde, og
(Karl), provst ved kirken i Lund, det apostoliske sædes nuntier hilsen
o. s. v. Da vi (i fuld tillid med Herren) til Eders og vore ærværdige brødre ær
kebiskop Esger af Lunds (og hans lydbispers vidtskuende dygtighed) ved vort
brev i en bestemt form, således som det udførligere indeholdes i dette vort
brev, har betroet Eder og dem (indsamlingen af det første års frugter, ind-
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tægter og afgifter af samtlige gejstlige embeder og hvert enkelt af dem, både
med og uden sjælesorg, derunder digniteter, personater og hvilkesomhelst
embeder ved kirker, klostre, priorater og andre gejstlige stiftelser, både af
verdensgejstlige og af regelbundne klosterfolk, både dem, der er fritagne
for verdslige krav og dem, der ikke er det), som da stod ledige i Lunds stad,
stift (og provins, og som indtil et tidsrum af tre år hvorsomhelst og på hvilke
somhelst måder måtte blive ledige, også ved det apostoliske sæde, hvilke
frugter, indtægter og afgifter vi efter vore brødres råd har anvist, for at
vore og Romerkirkens byrder lettere kan bæres, og til understøttelse af dens
foretagender, giver vi Eder ved dette vort brev — og ligeså hver enkelt af
Eder — i ønsket om, at dette indsamlingshverv må lykkes så meget desto
lettere), jo større myndighed I udstyres med, fuldmagt til at løse (alle dem af
bans dom), afsagt over dem både afos (og af enhver anden, fordi de ikke
måtte have betalt disse frugter, indtægter og udbytter på de dertil fast
satte tidspunkter, til at give dem dispensation med hensyn til den irregulari
tet, de muligvis måtte have pådraget sig ved, skønt således banlyste ved
nævnte dom, dog at holde gudstjeneste eller medvirke deri, samt endelig til
at hæve det interdikt, som af den grund måtte påhvile deres kirker, klostre
og stiftelser). Givet (i Avignon den 1. juli i vort pontifikats 1. år).
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1317. l.juli. Avignon.

Pave Johannes 22. giver sine nuntier i Danmark, ærkedegn Peder i Roskilde og
provst Karl i Lund, som skal indsamle annalerne i Danmark, ret til hver at udnævne en
dertil egnet mand til notar, som skal aflægge en i bullen indføjet ed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner ærkedegn (Peder) ved kirken i Roskilde og
provst (Karl) ved kirken i Lund, det apostoliske sædes nuntier, hilsen.
Da vi i fuld tillid til Eder med Herren har betroet Eder nogle hverv i Dan
marks rige for os og den romerske kirke, giver vi i den hensigt, at disse hverv
må få en lykkelig udførelse, i kraft af dette brev hver enkelt af Eder fuldmagt
til at meddele een person, som I efter nøje prøvelse finder egnet dertil, be
villing som notar efter først at have modtaget ed af ham efter den her ved
føjede formular. Edsformularen, hvorefter hver enkelt af disse personer skal
sværge, lyder således: Jeg .. sværger, at jeg fra denne time1) (vil være tro
mod St. Peder og den hellige romerske kirke og den herre pave Johannes
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og hans efterfølgere, der indtræder i embedet på kanonisk vis; jeg vil ikke
med råd eller hjælp, ved samtykke eller handling, bidrage til, at de mister
livet eller et lem eller fanges med ondskab; det råd, som de enten selv
eller ved brev eller ved sendebud åbenbarer, vil jeg ikke med vidende og
vilje røbe for nogen til deres skade. Men hvis noget skulde komme til mit
kendskab, som kunde geråde til fare eller til alvorlig skade for den romer
ske ypperstepræst eller den romerske kirke, vil jeg hindre det efter evne,
og hvis jeg ikke skulde være i stand til at hindre det, vil jeg drage omsorg
for, at det loyalt bringes til den herre pavens kendskab. Hvad angår Romer
kirkens pavedømme og St. Peders regalier og kirkens rettigheder, navnlig
hvis samme kirke har rettigheder i den stad eller det land, hvorfra jeg
stammer, vil jeg være en hjælper til at forsvare og bevare eller generhverve
(disse rettigheder) over for alle mennesker. Hvervet som notar vil jeg loyalt
udøve. De overenskomster, til hvilke parternes tilslutning måtte kræves,
vil jeg loyalt udføre, idet jeg intet tilføjer eller ændrer uden parternes vilje,
som kan forandre overenskomstens væsen. Men hvis der ved udfærdigelsen
af et dokument kun kræves een parts vilje, vil jeg også gøre dette, nemlig
således at jeg intet tilføjer eller udelader, som kan forandre handlingens
væsen mod vedkommendes vilje. Jeg vil ikke opsætte noget dokument om
nogen overenskomst, hvori jeg ved at der indgår eller indrages vold eller
svig. Jeg vil protokollere overenskomster, og efter at jeg har protokolleret
dem, vil jeg ikke ondskabsfuldt opsætte at udfærdige et offentligt dokument
desangående mod deres eller dens vilje, hvis kontrakt det er, med forbehold
af mit retfærdige og sædvanlige salær, såsandt hjælpe mig Gud og disse Guds
hellige evangelier). Givet i Avignon den 1. juli i vort pontifikats 1. år.
1) udfyldt efter den ligelydende bulle til den pavelige nuntius i Sverige, magister
Niels Sigfastsson (Acta Pont. Svec. Cam. 147 nr. 153 a).

1317. l.juli. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Esger af Lund, hans lydbisper og den dan

ske gejstlighed at sørge for^ at de pavelige nuntier ærkedegn Peder i Roskilde og provst

Karl i Lund kan færdes sikkert i Lunds kirkeprovins.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vore ærværdige brødre ærkebiskop (Esger) i Lund og hans lydbisper
-L og vore elskede sønner de udvalgte bisper, abbeder, priorer (dekaner,
provster, ærkedegne, ærkepræster, sognepræster og andre prælater og præster
ved kirkerne, deres stedfortrædere og andre kirkelige personer, klosterfolk og
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verdensgejstlige, både de, der er fritagne og ikke fritagne for verdslige krav,
og ligeså magistre og lærere og deres stedfortrædere af cistercienser-,
cluniacenser-, kartheuser-, præmonstratenser-, grammontenser-, benedikti
ner-, augustiner- og andre ordener så vel som johanniterne af det hellige
St. Hanshospital i Jerusalem, den tyske Marieorden og calatravaordenen)
og alle andre gejstlige personer i Lunds kirkeprovins. Da vi har betroet
vore elskede sønner ærkedegn (Peder) ved kirken i Roskilde og provst
(Karl) ved kirken i Lund, vore nuntier, at udføre visse hverv i Lunds
kirkeprovins for os og den romerske kirke, (retter vi vor bøn og indtræn
gende opfordring til Eder alle, idet vi ved denne apostoliske skrivelse giver
Eder strengt påbud om), at I af ærbødighed for os og det apostoliske sæde
gavmildt vil sørge for at skaffe samme nuntier sikkert lejde, når de begærer
det af Eder, (på rejsen til og fra denne provins og under opholdet der),
således at de, når de vender tilbage til os, om Eder kan melde os, hvad der
(er os kært at høre, og vi siden efter fortjeneste kan prise Eders oprigtige
adfærd). Givet (i Avignon den 1. juli i vort pontifikats første år).
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1317. 1. juli. Lychen.

Droiseke von Krocher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dolien og Georg

Hasenkopf, der er udvalgte af markgreverne af Brandenburg og kongen af Danmark
til voldgiftsdommere i deres strid, afsiger kendelse om, hvorledes striden skal bilægges

mellem de to parter.
Afskrift i Schwerin.

i herr Droiseke von Krocher, herr Henning von Blankenburg, herr
Busso von der Dolien, og herr Georg Hasenkopf erklærer enstemmigt,
at dette er ret. Hvis man rejser beskyldninger mod nogen på grundlag af
breve, anerkender han da (de deri indeholdte forpligtelser), skal han holde
alt, som står deri; fornægter han (forpligtelserne), da skal han fralægge sig
og afvise dem med sin ed på de hellige relikvier. Siger han også, at han har
holdt alt det, som står skrevet i brevet, skal han bevise det med to gode
mænd, som har hørt det og set det, og som er ukrænkede på deres ret, med
deres ed på de hellige relikvier. Vi siger også, at det er ret således: Hvis
nogen beskylder den anden for skade eller for skyld, bekender hin ham det,
som han beskylder ham for, skal han derefter erstatte det inden fjorten
dage. Nægter han det, skal han blive sagesløs ved sin ed på de hellige re-
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likvier, han være herre eller af ringe stand. Derfor skal man på begge sider
fastsætte bekvemme dage, da man kan komme på begge sider med frit
lejde. Vi siger også, at det er ret: når noget er blevet taget fra nogen mand
i rørlig ejendom før krigen og efter sonen: bekender han, som man tiltaler
derfor, skal han erstatte det inden fjorten dage; nægter han det, skal han
blive sagesløs ved sin ed på de hellige relikvier. Derfor skal vi på begge
sider fastsætte lovlige dage for dem, hvor de kan komme med frit lejde. Vi
har også fastsat efter herrernes vilkår: når man tiltaler nogen for fængsel,
det som han i troskab har lovet ham, anerkender han det, skal han ind
komme som en fangen mand og skal holde det, som han har lovet, til be
stemt tid; nægter han det, som man beskylder ham for, skal han rense sig
selvfemte med ed på de hellige relikvier af sådanne folk, som er ukrænket
på deres ret. Men indkommer han ikke til den dag, sådan som vi fire be
stemmer, og som det bliver forkyndt for ham, og holder han heller ikke
det, som han havde lovet, så skal hans lensherre indsende ham til den, han
har lovet, at beholde, som en fangen mand, når han ikke er i nogen nød;
hindrer nogen nød ham, skal han have en mand på den forhandling han
var indkaldt til, som skulde bevise hans sande nød, hvorfor han da ikke
kunde indkomme, og han skal derefter indkomme, så snart han kan for
sin sande nød. Og hvis han flygter, så skal hans herre og alle vore herrer
på begge sider forfølge ham og jage ham og fratage ham al hans ejendom.
Vi har også fastsat: Den, som på sin tro har lovet den anden for gæld, som
han har lovet og aftalt, ham skal hans lensherre lade fremstille, så at han
bekender eller nægter overfor dem, der beskylder ham; bekender han, skal
han betale ham inden fjorten dage; nægter han, skal han bevise sin uskyld
med sin ed på de hellige relikvier. Og de dage, som vi fire fornævnte fast
lægger og bestemmer, dem skal man holde. Og vi har beseglet dette brev
med vore indsegl.
Dette er sket i år efter Guds fødsel 1317 ottendedagen efter St. Hansdag
i midsommer i staden Lychen.

Før 1317. 11. juli.
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Fortegnelse over de buller, magister Nils Sigfastsson, kannik i Uppsala og afpaven
udnævnt til indsamler af annaterne i Uppsala stift, ved sin hjemrejse fra Kurien

bragte med til Danmark, Sverige og Norge.

Afskrift i de pavelige regnskabsbøger.
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egationen til Danmarks, Sveriges og Norges riger.
Å Den gode mand magister Nils Sigfastsson, kannik i Upsala blev udsendt
til ovennævnte riger for at indsamle indtægterne af embeder, som blev le
dige i tre år, og han havde med sig følgende breve den 11. juli (1317).
1. Et brev, forseglet med silkesnor, sendes til ærkebispen i Lund, hans
lydbisper og samtlige gejstlige personer i Lunds kirkeprovins, hvorved vor
herre forbeholdt sig indtægterne af embeder, som blev ledige i oven
nævnte provins i tre år1).
2. Fremdeles et andet brev, forseglet med hampesnor, som sendes til
samme ærkebiskop og lydbisper samt til (Peder), ærkedegn ved kirken i
Roskilde, og (Karl), provst ved kirken i Lund, hvorved indsamlingen af
nævnte frugter overdrages dem2).
3. Fremdeles et andet brev, hvorved det tillades nævnte ærkedegn og
provst, at hver enkelt af dem med apostolisk myndighed kan vælge en
notar3).
4. Fremdeles et andet brev, hvorved de kan kræve sikkert lejde gennem
ovennævnte provins4).
5. Fremdeles et formaningsbrev, til denne ærkebiskop og hans lydbi
sper, at de med deres gunst skal bistå indsamlerne med indsamlingen af
fornævnte frugter5) ....
6. Fremdeles tre lukkede breve til kongerne af Danmark, Sverige og
Norge6).
7. Fremdeles tre breve angående indsamlingen af peterspengene i de
nævnte riger, Danmark, Sverige og Norge, som sendes til ovennævnte ærke
bisper og domkapitlerne ved deres kirker7).
8. Fremdeles tre breve angående samme sag, som sendes til ovennævnte
konger i samme riger, at de skal yde samme ærkebisper og kapitler hjælp
og støtte under indsamlingen af nævnte peterspenge8).
9. Fremdeles et brev om lejde på rejsen, tilbagerejsen og under opholdet
med de indsamlede peterspenge for dem selv og deres tjenerskab9).

L

1) nr. 401. — 2) nr. 402. — 3) nr. 479. — 4) nr. 480. — 5) nr. 477. — 6) er kun
kendt gennem denne omtale. — 7) nr. 430. — 8) nr. 431. — 9) jf. note 6.
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1317. 13. eller 20. juli. Horsens.

Kong Erik 6. Menved udsteder et gældsbrev til hertug Valdemar af Sverige.

Registratur i det svenske rigsarkiv.

2i. juli 1317
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ong Erik af Danmarks obligation til sin måg, hertug Valdemar af Sve- rige, på 4000 mark svenske penge eller jævngodt sølv, (hvor) på han
har givet ham sit brev som sikkerhed at betale ham alt næstkommende
Mikkelsdag i Helsingborg. Givet i Horsens 1317 på den hellige jomfru
Margretes dag.
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Pave Johannes 22. indsætter Eberhard von Kistemburg for et tidsrum af 10 dr

som prior for johanniterne i Danmark, Sverige og Norge med forpligtelse til årligt
foruden de 100 mark sølv, der som sædvanlig skal sendes til stormesteren, at indbe
tale andre 100 mark, som afdrag på ordenens gæld, til bankierhusene Bardi og Pe-

ruzzi i Firenze og aflægge regnskab herfor til det pavelige kammer.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Eberhard von Kistemburg, prior for prioratet i Dan
mark, Sverige og Norge under Johanniterhospitalet i Jerusalem, hilsen.
Når vi med årvågen opmærksomhed (tænker på de store farer, som vore
elskede sønner stormesteren og brødrene i Johanniterhospitalet i Jerusa
lem til stadighed er udsatte for i landene hinsides havet under forsvaret
for den katolske tro, og på de velgerninger, som de i fortiden har plejet
at yde de fattige, opfyldes vi af kærlig bekymring for med de bedst mulige
midler) at råde bod på samme hospital i dets nød.
I en ansøgning fra vore elskede sønner kansleren Petrus de Ungula og
visitatoren Leonardus de Tibertis, som begge virker på denne side Alperne,
og fra mange andre (stedfortrædere for nævnte stormester i forskellige lande
på denne side havet og fra præceptorerne i samme hospitals priorater i
England, Frankrig, Auvergne, Provence, Tyskland, Spanien og Italien
ved det apostoliske sæde — hvilken ansøgning er forebragt os ikke blot
skriftligt, men også mundtligt, og hvis ordlyd vi lader optage i dette brev,
— udtales det, at fornævnte hospital stod og endnu står i stor og forskellig
gæld til mange forskellige kreditorer, hvorom) samme hospitals kansler,
visitator og andre stedfortrædere og fornævnte præceptorer har erkendt og
bekræftet, at den var blevet stiftet til at dække hospitalets åbenlyse fornø
denheder. De har klart og tydeligt (af legitime grunde over for os erklæret,
at hospitalet ikke var i stand til at dække denne gæld eller kunde frigøres
for den, med mindre det apostoliske sæde i sit vidtskuende fremsyn —, da
man med hensyn til dette, som krævede hastig hjælp, ikke uden at risikere
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farlig forhaling kunde ty til nævnte hospitals stormester og konvent i lan
dene på den anden side havet —, indsatte nogle af samme hospitals brødre
til styrere og priorer i hospitalets priorater i landene på denne side havet,
og disse så, når de havde styrelsen, tilsynet, ledelsen og den fulde og uind
skrænkede administration af nævnte priorater og hospitalets brødre, som de
enkelte styrere og priorer udsendte til de enkelte huse og områder1), skulde
foretage en rimelig fordeling og taksering af denne gæld mellem dem, som
det er passende, og derefter fuldtud fyldestgøre de ovennævnte kreditorer.
Da vi derfor med hensyn til det forud anførte og andet hospitalet ved
rørende med faderlig kærlighed er betænkt på dets fremgang og tarv, har
vi angående ordinationen af rektorer og priorer haft omhyggelige for
handlinger og en nøje rådslagning med kansleren, visitatoren (og de an
dre fornævnte, som fremfører sagen, om hertil at indsætte personer fra
samme hospital, som ragede op over andre ved deres hæderlighed og
var tilstrækkelig egnede og kloge til på nyttig måde at udføre dette). Og
da vi endelig efter disse forhandlinger og denne rådslagning fra troværdige
folk har fået rosende vidnesbyrd om Din person og om adskillige andre,
som skulde kunne indsættes til styrere og priorer i forskellige priorater (på
denne side havet og var passende til sådanne opgaver ved troskab, klog
skab og samvittighedsfuldhed), beskikker og indsætter vi efter at have ta
get alt det forudskikkede i rimelig betragtning efter vore brødres råd
(med apostolisk myndighed Dig som prior i hospitalets priorat i Dan
mark, Sverige og Norge for de næstkommende ti år, og vi betror Dig i
fuld udstrækning for ovennævnte tid styrelsen, tilsynet og ledelsen samt den
fulde og uindskrænkede administration af dette priorat med dets rettigheder
og tilliggender. Og endvidere giver vi Dig fri og uindskrænket bemyndi
gelse til, at Du skal kunne betro og overdrage samme hospitals ejendomme
og huse i disse priorater i de fornævnte ti år til dertil egnede brødre af
samme hospital, som Du finder passende, dog til hver af dem kun een
ejendom og eet hus, og ikke flere, idet vi strengt forbyder stormesteren,
både nu og i fremtiden, og nævnte hospitals konvent i de ti år) at driste sig
til at fjerne Dig fra prioratet og fornævnte tilsyn, ledelse (og administration
eller fjerne de brødre eller en enkelt af dem, til hvem Du, som angivet,
betror eller også overdrager disse ejendomme og huse, fra ejendommene
og husene eller noget enkelt sådant uden retfærdig, gyldig og åbenbar
grund eller på nogen måde at afskære Dig fra udøvelsen af et sådant prio
rat eller fornævnte tilsyn, ledelse eller administration eller brødrene eller

299

2i. juli 1317

Nr. 484

nogen af dem fra adgangen til sådanne ejendomme og huse eller et enkelt
af dem, eller at hindre Dig eller dem eller nogen af dem i, at Du frit og
uindskrænket kan udøve ledelse, tilsyn, styrelse og administration af samme
priorat og nævnte brødre og hver enkelt af dem og forestå styrelsen af
sådanne ejendomme og huse og deres rettigheder og tilbehør.
Denne bestemmelse gælder, uanset hvilkesomhelst herimod stridende be
stemmelser og sædvaner i samme hospital, selv om de er bekræftede med
ed), apostolisk stadfæstelse eller nogensomhelst anden bekræftelse (eller
hvilkesomhelst privilegier og begunstigelser af nævnte sæde, som i hvilkensomhelst ordlyd og form er tilstået samme hospital, stormester og kon
ventet under eet eller hver for sig, hvorved, når de ikke er udtrykt eller
fuldstændigt optaget i dette brev, virkningen heraf kan hindres eller ud
sættes, og hvorom — og om hvis fulde ordlyd — der ord til andet skal finde
særlig omtale sted i vort brev. Men eftersom fornævnte hospital står i gæld
til vore elskede sønner Bardiernes og Peruzzi’ernes handelshuse i Firenze
og forskellige andre kreditorer for store pengesummer, har kansleren, visitatoren og de andre forud omtalte, som har forelagt sagen i vor nærværelse
ført en indgående forhandling om en fornuftig fordeling af denne gæld
mellem hospitalets priorater på denne side havet, for at få den afbetalt på
den letteste måde), og efter at denne fordeling er bleven foretaget, så godt
og passende, som ske kunde, er Dit fornævnte priorat med henblik på for
nuftig og ligelig aflastning af gælden blevet ansat til 100 mark godt og rent
sølv, som skal anvendes til betaling af gælden, og det er vor vilje, at Du
øjeblikkelig skal være bundet og forpligtet til at indbetale dette beløb til
fornævnte selskaber og kreditorer.
Fremdeles har vi villet og bestemt, ligesom vi vil og også bestemmer, at
Du skal være pligtig til hvert år at betale det sædvanlige beløb, som nævnte
priorat årlig plejer at sende til nævnte hospitals skatkammer på den anden
side havet, der for tiden beløber sig til en sum af 100 mark sølv, — indtil
gælden til fornævnte selskaber og kreditorer er fuldt (og helt erlagt, og til at
lægge værdien af de udgiftsposter, som Du for tiden har at yde de med
lemmer af den tidligere tempelherreorden, som opholder sig i Dit nævnte
priorat, efterhånden som de i tidens løb helt bortfalder eller aftager, til de
indbetalinger, Du som anført er pligtig hvert år at sende til ovennævnte
skatkammer, og, når samme gæld er fuldt betalt, hvert år at tilsende om
talte skatkammer fornævnte indbetalinger samt at bære de øvrige sædvan
lige og skyldige byrder, der påhviler Dit priorat.
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Og for at der kan stilles samme handelshuse og kreditorer sikkerhed her
for, giver vi Dig ved nærværende brev fuld og uindskrænket bemyndigelse til
på samme priorats vegne at forpligte Dig og dets rørlige og urørlige gods i nu
tid og fremtid indtil de nævnte markbeløb, som efter fornævnte vurdering og
indbetalinger erkendes med rimelighed at falde på Dig og prioratet over for
de nævnte handelshuse og kreditorer under straffe, som er tilstrækkelige til
det forudskikkede, indtil der er gjort dem fuld fyldest for fornævnte penge
summer, og til at afgive en lignende forpligtelse under samme straffe for
de brødre, som Du betror sådanne ejendomme og huse, til betaling af
sådan gæld, og tillige til at give afkald på den på det almindelige kirkemøde
udstedte bestemmelse om de to dagsrejser2) og alle vor forgænger salig ihu
kommelse pave Bonifacius 8.s bestemmelser3), hvorved dommeres, delega
ters og subdelegaters myndighed og jurisdiktion med hensyn til at stævne,
undersøge og subdelegere indskrænkes ved brev fra nævnte sæde, samt
afkald på alle andre apostoliske breve og bevillinger — både dem, I har
opnået, og dem, I fremtidig måtte opnå — og på al støtte i den kanoniske
og den borgerlige ret, og på aftale om dommere og værneting4), om der for
disse handelshuse og kreditorer skulde kunne opnås brev fra dette sæde, og
på alle indsigelser, hvorved Du og nævnte brødre, i fællesskab eller hver for
sig, fremtidig kunde dække Eder overfor handelshusene og kreditorerne.
Vi giver Dig fremdeles bemyndigelse til, at Du og brødrene eller Dine og
deres og hver enkelts på lovlig måde indsatte befuldmægtigede, i over
værelse af handelshusene og kreditorerne eller sammes befuldmægtigede,
som har tilstrækkeligt mandat hertil for dommeren5) for vort kammers sa
ger kan anerkende, at Du, Dit priorat og nævnte brødre, ejendomme og
huse af fornævnte grunde skylder fornævnte handelshuse og kreditorer de
nævnte pengesummer, der, som det forudskikkes, er pålagt og ansat for
Dig og Dit nævnte priorat, indtil de, som det forudskikkes, har fået fuld
satisfaktion for de nævnte pengesummer. Ydermere giver vi Dig bemyn
digelse til at underkaste Dig og fornævnte brødre i fællesskab eller hver
for sig samme auditørs jurisdiktion, myndighed og domme, og til i særde
leshed og efter sikker viden at udstrække hans jurisdiktion til Eders per
soner, således at samme auditør i henhold til denne anerkendelse og un
derkastelse angående disse markbeløb skal kunne udøve enhver jurisdik
tion over Eders personer, og hvis det er gavnligt, skal kunne forkynde
bans-, suspensions- og interdiktsdomme.
Vi vil og indrømmer også, i overensstemmelse med hvad Du, Eberhard
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og kansleren og visitatoren og samme stormesters stedfortrædere og de andre
ovenfor nævnte har begæret af os, at Du og nævnte brødre, hvis disse penge
summer, til hvis erlæggelse Du og nævnte brødre har forpligtet Eder over
for de nævnte handelshuse og kreditorer, ikke betales til de terminer, som med
samtykke fra Dig og brødrene og de fornævnte handelshuse og kreditorer
er fastsat dertil), da skal være pligtige til af det gods, som tilhører fornævnte
priorat, ejendomme og huse, at erstatte samme handelshuse og kreditorer
tab, udgifter og interesse, dog således at der absolut intet skal fradrages fra
fornævnte ansættelse og indbetalinger under påskud af disse renter, udgifter
og tab, da I, som ovenfor sagt, er pligtige at svare dem fuldtud, og at der
ikke skal påhvile handelshusene og kreditorerne nogen nødvendighed for
af hensyn til nogen som helst kanonisk og civilretlig bestemmelse og nogen
somhelst bevilling fra samme sæde, hvorom der i vort brev skulde finde
fuldstændig og tydelig omtale sted, og hvorved I og Eders efterfølgere på
nogen måde skulde kunne dække Eder i dette anliggende at bevise, at
gældsbeløbet er anvendt til samme hospitals tarv, men Eders tilståelse,
optaget i de dokumenter, som er blevet eller måtte blive nedskrevet om
ovennævnte gæld, skal for sig alene ubrydeligt anses for tilstrækkeligt,
fuldgyldigt og virkningsfuldt bevis. (Og vi vil og pålægger Dig strengt efter
Din lydighedspligt indstændigt at formane og om nødvendigt tvinge de
brødre, Du, som anført, i disse ti år betror sådanne ejendomme og huse,
til hvert år fuldtud at betale den andel, som af Dig er pålagt dem med
hensyn til bemeldte ansættelse og indbetalinger, og som de er lignet til.
Og for at det klart kan vides, hvorledes Du og brødrene overholder vor
fornævnte anordning med hensyn til betaling af sådan afvikling, ansættelse
og indbetalinger, pålægger vi Dig udtrykkeligt, at Du ikke må undlade
hvert år i offentlige dokumenter eller autentiske breve at give os og
nævnte sæde og fornævnte stormester og konvent fuld underretning om
alt, hvad der i nævnte tiår bliver betalt for dem af Dig og hver enkelt af
ovennævnte brødre. Samtlige brødre, indgivne, søstre, tjenere og vasaller
under samme priorat giver vi i kraft af dette brev strengt påbud om, at alle
fra prioratet fromt skal adlyde Dig og rette sig efter Dig, som de i eet og alt,
der angår Dit embede, vides at være undergivne, idet vi ved dette brev
giver Dig fuld bemyndigelse til over for de opsætsige og genstridige at
skride til de straffe, som er forskyldt i henhold til fornævnte hospitals regel,
statutter og prisværdige sædvaner. Herved er det dog ikke vor hensigt at
gøre indgreb i stormesterens og konventets ret for fremtiden, men efter
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fornævnte tiårs forløb eller også, når Du drager bort eller afgår ved døden
skal de som tidligere have fri myndighed og ret til i overensstemmelse med
hospitalets prisværdige sædvaner og statutter at bortgive dette priorat eller
på anden måde træffe bestemmelse derom, dog således at den, der inden
de ti års forløb indsættes i Dit sted som styrer af nævnte priorat, hvis du,
som anført, drager bort eller afgår ved døden, skal være pligtig at opfylde
og gøre det, som står tilbage, for den forløbne tid eller den kommende tid,
og som vil være at opfylde med hensyn til fornævnte ansættelse og indbeta
linger.
Det er ydermere vor vilje og vort udtrykkelige påbud, at hvis det kommer
til at forpligte Dig, prioratet og nævnte brødre eller en af dem, fornævnte
ejendomme og huse eller et af dem —, eller deres rørlige og urørlige gods
eller en del deraf —, som på nogen måde er underlagt Dig og samme Dit
priorat til erlæggelse af de ansatte indbetalinger, skal Du være pligtig at
fritage dem og hvert enkelt af dem for samme og enhver anden forplig
telse for de næstfølgende fem år og helt lade dem være fri derfor, således at
prioratet og fornævnte ejendomme, huse og gods og hvert enkelt af dem
først efter de fem års forløb skal være fuldstændig befriet og fritaget for
denne og for enhver anden forpligtelse. I modsat fald fratager vi Dig fra
da af med apostolisk myndighed samme priorat og tilsynet, ledelsen og
bestyrelsen deraf, og de nævnte brødre og hver enkelt af dem, som ikke
sørger for at opfylde dette vort påbud, fratager vi de nævnte huse og
ejendomme — og hver enkelt af dem.
Ordlyden af nævnte ansøgning, som var bekræftet med de fornævnte
ansøgeres segl, lyder som helhed således):
Eders hellighed bønfaldes af (Eders ydmyge sønner, brødre af St. Johanneshospitalets orden i Jerusalem af provinsen6) Tyskland, England,
Frankrig, Auvergne, Provence, Spanien og Italien nærværende her i kurien
i fællesskab og enighed. Da nævnte orden er bundet af megen forskellig
gæld, fra hvilken gældsforpligtelse den ikke let kan frigøre sig, beder vi om,
at det gennem Eders hellighed må blive bestemt, at lederne og priorerne,
der styrer og leder ordenens priorater, med Eders myndighed og tilladelse
i ti sammenhængende og samfulde år skal overdrage de (huse) og ejen
domme, der tilhører nævnte ordens priorater, til deres brødre for det
nævnte tiår og forpligte sig med retsvirkning til at svare de købmænd, som
ordenen er i gæld til, nævnte gæld og de beløb, der skyldes dem, indtil de er
fuldstændig betalt, for at I med det apostoliske sædes velvilje og af særlig
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nåde må værdiges at overdrage samme ordens priorater til dem, som I vil
af hvert priorats brødre for det nævnte tidsrum og at give dem tilladelse og
fuldmagt til at overdrage ejendommene til deres brødre ligeledes til den
nævnte termin, til hvilken de med retlig virkning kan forpligte sig til at
svare de nævnte købmænd de pengesummer og beløb, der skyldes dem,
indtil den fuldstændige erlæggelse af fornævnte gæld. Vi beder om, at det
herefter må behage Eders hellighed, at magten til at råde over og bort
give nævnte priorater skal vende tilbage til stormesteren og fornævnte
hospitals konvent på den sædvanlige måde og i overensstemmelse med
samme ordens gode sædvaner og bestemmelser. Og vi broder Petrus de
Ungula, kansler, og broder Leonardus de Tibertis, visitator, på denne side
af Alperne tilligemed nedenskrevne brødre af samme orden, nemlig
broder Ricardus de Pavelino, stormesterens stedfortræder i prioratet Eng
land. og broder Matheus, hans fælle i prioratet England, broder Simon
Rati, præceptor i Brie og St. Manilius, og broder Petrus de Mallio, præceptor af Laon, for provinsen Frankrig, broder Oddo de Menteatuto,
stormesterens stedfortræder i prioratet Auvergne og broder Artaldus de
sancto Romano, præceptor i Lyon for provinsen Auvergne, broder Aymericus af Torino, præceptor i Pexiora, broder Artaldus de Chavenovo, præ
ceptor i Quercy, broder Bermundus Maurini, præceptor i Salonium,
broder Ghingo de Bello Castro, præceptor i Vivier, broder Helionus de
Villanova, præceptor i Manosque, og broder Hugo Eustachii, præceptor
i Aix for provinsen Provence, broder Martinus Petri de Ros, kastellan i
Amposte, og broder Garcia Bugia, præceptor i Vor Frue de La Horta
for provinsen Spanien, broder Paulus de Modena, præceptor i Herford,
og broder Aegidius de Passanant, præceptor i Gethehem for provinsen
Tyskland, og også broder Neapoleon de Tibertis, præceptor i Faenza,
og broder Theobaldinus de Vignaldi, præceptor i Treviso, for provinsen
Italien, har ladet vore segl hænge under denne bønskrivelse, for at Eders
Hellighed må værdiges at skænke det fornævnte større tiltro. Skrevet i
Avignon den 20. juli i det herrens år 1317 i vort pontifikats 1. år). Givet i
Avignon den 21. juli i (vort pontifikats) første år.
1) et flere huse (commendae) omfattende område under en ballivus. — 2) c. 28 X de
rescriptis I 3. — 3) c. 15 VI° de officio et potestate iudicis delegati I 14. — 4) jf. bd. 8 nr.
188. — 5) gengiver auditor, hvorved forstås en dommer ved kurien. — 6) egti. lingua (tun
ge) ; således kaldes hos johanniterne de 8 provinser; i spidsen for hver provins stod den
valgte ballivus conventualis (pilier), i rang umiddelbart efter stormesteren. Hver provins
(lingua) var inddelt i storpriorater (priorater) under en storprior (prior).
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1317. 29. juli. Slagelse.

Kong Erik 6. Menved fritager borgerne i Køge for at betale den nye skat på om

sætning af varer.

Afskrift i Vidisse 14g! (Sjall.landsarkiv).

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi i ønsket om at visse nærværende brevvisere,
bymændene i Køge, en særlig nåde, således som deres mod os beviste tro
tjeneste kræver det, erklærer bymændene, hver og een, for helt fri og und
tagne at være for at betale den nu pålagte nye skat på den betingelse, at
de ikke på nogen måde må blande deres varer med nogensomhelst af de
fremmede1), og hvis nogen af de fornævnte bymænd bliver grebet på fersk
gerning eller overbevist om den slags vareblanding med de fremmede,
skal samme køber, når han således er pågrebet og overbevist, hvis de samme
bymænd ikke har betalt den nævnte nye told til vor tolder for de varer,
der således er blandet med de fremmede, have forbrudt sit liv og hele sin
hovedlod, med denne tilføjelse, at hvis nogen af bymændene bliver anklaget
for en sag af den art af en af vore toldere, skal den samme således ankla
gede forsvare sig eller rense sig derfor med seks gode bymænd sammesteds
og tre af vore mænd og tre troværdige der i omegnen boende bønder, som
indsamleren af vor told sammesteds udnævner dertil. Den, der således over
bevises, skal vide, at han ved selve denne handling er underkastet den
ovenfor nævnte straf. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i Slagelse i det Herrens år 1317 på St. Olufs dag.

E

1) d.v.s. de fremmedes varer (almindelig forekommende udtryksmåde).
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1317. 30. juli. Lüneburg.

Thomas, abbed i st. Michaelis kloster i Lüneburg og afpaven udnævnt til enedom

mer i sagen mellem Hamborgs kapitel og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, udsteder
et, nu tabt, brev i sagen.

Efter tryk i Hamburgisches Urkundenbuch (efter vidisse af 1318 16.—18. januar).
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1317. 31. juli. [Roskilde].

Roskilde byråd mageskifter nogle grunde i Roskilde by med Roskilde Clara kloster
mod anden jordejendom.

io. august 1317
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Original på Universitetsbiblioteket.

ådmændene i Roskilde og de øvrige borgere i samme by til alle, der
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Til evindelig ihukommelse af denne sag gør vi vitterligt for alle, såvel
fremtidige som nulevende, at efter mange forskellige forhandlinger mel
lem de fromme og ædle fruer, nemlig fru Katrine, abbedisse i Roskilde
Clarakloster, og de øvrige søstre ved samme konvent på den ene side og
os på den anden angående mageskifte af visse jorder, der tilhører disse
søstre, mod vore jorder, der ligger norden for klostret, mod syd og
overalt indenfor de ovennævnte søstres fire hjørners skel, og som tilhører os,
har vi, idet vi nøje overvejede vor stads og vore efterkommeres tarv, med
samtykke og tilladelse af rådmændene og alle borgere eenstemmigt givet
vort samtykke og tilstået det, idet ingen af os talte derimod, på følgende
måde: nemlig at de fornævnte jorder med alle rettigheder og tilliggender
ubeskåret skal overgå til de fornævnte søstre at besidde med rette evindelig;
og til erstatning og godtgørelse for nævnte jorder har de fornævnte søstre
ladet overdrage til os to gårde med deres grunde og alle tilliggender, som
skyldes os i kraft af besiddelsen, og en grund uden huse i Vindebo, og en
mark, der mod øst støder op til St. Peders kirke; og det er blevet os til
skødet på vort byting af samme søstres foged og prokurator. Til vidnes
byrd herom har vi ladet den ærværdige fader biskop Oluf af Roskildes segl
sammen med kapitlets, nemlig de herrer Roskildekannikers segl og vort
bysegl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1317 den 31. juli.

R

1317. 10. august. Ringsted.

488

Abbed Peder i Ringsted giver Roskilde Clara kloster kvittering for modtagelsen af
100 mark penge til dækning af et mageskifte på Møn.

Afskrift på Universitetsbiblioteket.

roder Peder, abbed i Ringsted, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
I skal vide, at vi i sandhed har modtaget af Roskilde Clarakloster 100
mark penge af de penge, som de skyldte os for gods, som de fik af os på
Møn i magelæg; for disse penge erklærer vi nonnerne kvit og frit at være.
Til vidnesbyrd herom er vort segl vedhængt nærværende. Givet i Ringsted
i det Herrens år 1317 St. Laurentii dag.
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1317. 11. august.

Abbed Peder og konventet i Ringsted mageskifter jordegods på Møn med Roskilde

Clara kloster.
Original på Universitetsbiblioteket.

eder, abbed i Ringsted, og hele det menige konvent sammesteds til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, såvel nulevende som tilkommende, at vi har mageskiftet
noget jordegods, beliggende på Møn, nemlig Tøvelde og Busemarke og
alle skove, som sammesteds hører dertil, med de fromme og ærværdige
fruer, nemlig fru Katrine, abbedisse i Roskilde Clara kloster, og de øvrige
søstre ved samme konvent, hvilket gods Anders Davidsen har testamenteret
os til sine synders forladelse, idet han skødede dem på (Møns) landsting1)
og fuldstændigt frasagde sig enhver ret og ejendomsret til nævnte gods.
For det nu nævnte gods lod fornævnte søstre overdrage til os deres gods i
Tvindelstrup, som herr Oluf Flemming skænkede dem med sin datter, lige
ledes i Gelsted 4 ørtug skyldjord og sammen med ovennævnte gods 220
mark penge, efter at der var fastsat følgende betingelse og vilkår, at hvis
nogen i fremtiden drister sig til at krænke nævnte søstre med hensyn til det
fornævnte gods ved at berøve dem samme gods eller ved at påføre dem al
vorlige og byrdefulde klager, er vi, det ovennævnte konvents munke, nu og
fremtidig pligtige at holde dem skadesløse; og med dette samme brev
skøder vi ovennævnte gods til søstrene og deres kloster at besidde evindelig.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort konvents segl hænge under dette
brev. Givet i det Herrens år 1317 dagen efter martyren St. Laurentii dag.

P

1) jf. DRB III 391. Landstinget i Ringsted betegnes i reglen som placitum generale.
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1317. 11. august. Ringsted.

Abbed Peder i Ringsted giver sin svend Bo Hvid fuldmagt til at tilskøde Roskilde

Clara kloster jordegods i Tøvelde på Møn.
Original på Universitetsbiblioteket.

roder Peder, abbed i Ringsted, til alle, der får dette brev at se, hilsen
evindelig med Gud.
Ved dette brevs ordlyd overdrager vi nærværende brevviser Bo kaldet
Hvid, vor svend, fuldmagt til at skøde i vort navn alt vort gods i Tøvelde
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på Møn1), som det er bekendt at vi har fået ved ret skødning af Anders
Davidsen, til Roskilde Clara kloster at besidde evindelig. Til bevis herfor
har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Forhandlet i Ringsted i det
Herrens år 1317 dagen efter martyren St. Laurentii dag.
1) jf. nr. 489.
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1317. 17. august. Århus.

Kong Erik 6. Menved tildømmer på rettertinget Niels Pedersen, kaldet Bise,
ejendomsretten til en grund i Ågård, Lading sogn, som Ove Thomsen med urette havde

bemægtiget sig.

Afskrift i Århusbogen.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle indbyggerne i
Åbosyssel hilsen og nåde.
I skal vide, at vi efter troværdige mænds vidnesbyrd, der bevidnede
sandheden på vort ting, tildømmer nærværende brevviser Niels Pedersen
kaldet Bise, den østre toft i Ågård i Lading sogn, som samme Niels retmæs
sigt fik ved arv efter sin fader, og som herr Ove Thomsen til hans skade med
urette lagde beslag på, at besidde evindelig med husene så gode efter gode
mænds vidnesbyrd, som herr Ove selv vides at have modtaget den, og med
den fulde ret for hvert år, den herre Ove vides at have lagt beslag på den.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Århus i
det Herrens år 1317 ottendedagen efter St. Laurentii dag med vor drost
herr Niels, herr Niels kaldet He, og Jens Pedersen som ledere af tinget.

E

1317. [Før 20. august]1). Hammershus.

492

Ærkebiskop Esger af Lund påkalder hjælp mod kong Erik 6. Menved, som han

erklærer at ville banlyse, hvis kongen ikke giver efter.
Afskrift på det kgl. bibliotek.

sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Hvilke og hvor store tab og tynger, overgreb og skader på frihed og gods
Lundekirken og hele den danske kirke og gejstlighed har lidt i vore forgæn
geres tider og — ak og ve — i vor egen tid ved den herre kongen, er tilstræk
keligt klart for de fleste i riget. At vi også har påtaget os anstrengelser, be-

E
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kymringer, udgifter og tjenester for nævnte herre konge indenfor riget og
udenfor, på det at vi, kirken, gejstligheden og vore venner kunde nyde
vore rettigheder og friheder, og med hvor stor iver og hengivenhed vi
har tjent ham ved den romerske kurie og andetsteds for omhyggeligt at
bevare hans nåde, venskab og gunst, kan ingen tunge opregne. Hvilken
frugt for vor møje eller gengældelsesløn for alt det fornævnte, han har
skænket og skænker os, tvinger nød og bitter sorg os til at berette: thi se,
hver dag tilføjer han os og kirken flere overgreb og tynger og føjer tab til
tab og overgreb til overgreb, og ved at ophæve vore og kirkens rettigheder
og friheder, ved at lægge kirken øde, ved at forarme gejstligheden selv og
kirkens undergivne og ved at tilrive sig den åndelige jurisdiktion har han
offentligt bragt os i vanry også for alle sine råder og visse andre troværdige,
idet han har tilføjet, at han ikke vil ophøre med at forfølge og hade os og
alle, der hører os til, lige til slægtens niende led, mænd og kvinder, små og
store, endogså dem, der ligger i vuggen; han beslaglægger med magt og
vold vort og kirkens gods, han indsætter og anbringer voldeligt sine fogeder
derpå til vor og hele den danske kirkes ynkværdige fordærv, til ikke ringe
fare for sjælene og til skade for kristenheden. Vi har som følge af disse tyn
ger, trængsler og overgreb appelleret til det apostoliske sæde i nærværelse
på Bornholm af den herre kongens særlige sendebud, herr Jens Kande,
ridder, og Vilhelm kaldet Krag og flere andre troværdige, verdslige og
gejstlige; thi vi har frygtet og frygter, at troen til kirken vakler og svinder,
og kærligheden mod Gud svigter, og kætteri og andre uhyrlige ting spirer
frem i Danmark ved de nævnte tynger, hvis ikke der hurtigt rådes bod
herpå ved den almægtige Gud og Kristi troende. Efter at have påkaldt den
Helligånds nåde bønfalder vi derfor alle troende kristne, såvel verdslige
som gejstlige, så indtrængende og kraftigt det er os muligt, og særligt
beder vi alle og enhver, der har spist kirkens brød og også fordum var
klædt i dens klædebon, og opfordrer dem med Gud til med stor omhu at
overveje de nu nævnte uhyrlige farer og på grund af deres kærlighed til os
velvilligt at vise medfølelse med de utålelige tab og tynger, der er tilføjet
os og kirken, og til i betragtning af den guddommelige gengældelse og ret
færdighed og på grund af vore bønner at skænke os råd, støtte og frelsende
hjælp, så at de oftnævnte frygtelige farer for liv og sjæle kan undgås og af
værges, idet de ydmygt beder til Gud for os og kirken, for at Han, som er
over alt, kan oplyse den herre kongens samvittighed, og Gud kan vide at
mildne hans grumhed og vrede, som han nærer til os og vor kirke, skønt
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ingen misgerninger berettiger dertil, så at han kan afholde sig fra sådanne
skatteplyndringer og forfølgelser og afstå derfra. Vi påminder ydermere
nævnte herre konge om, sådan som vi ofte har gjort det før med al sømme
lig ærbødighed, at han vil afstå fra de fornævnte tynger, tab og overgreb,
og at det må forebygges. I modsat fald vil vi, skønt mod vor vilje, gå frem
imod ham med kirkens dom, sådan som der skal gås frem efter retten.
Givet på Bornholm på Hammershus under vort segl i det Herrens år 1317.
1) brevet, som mangler dagsangivelse, må være det først udstedte af de bevarede breve
fra processen, da de øvrige enten er fremkaldt af ærkebispens trusel, jf. nrr. 493—499,
eller omtaler den som fuldbyrdet, jf. nrr. 500—501. Det er i hvert fald udstedt før den 20.
august, jf. nr. 500, hvor det siges, at ærkebispen havde lyst kongen i ban.

1317. [Før 20. august]1). Søborg.

493

Kong Erik 6. Menved udnævner hr. Vilhelm Krag, professor i lovkyndighed, og
provst Jordan i Sallingsyssel til sine sendebud og stedfortrædere ved kurien i sagen
mod ærkebiskop Esger af Lund.

Afskrift i det kgl. bibliotek.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland, til
alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi til vore særlige sendebud og lovlige befuldmægtigede
har indsat, udnævnt og bestemt herr Vilhelm Krag, professor i lovkyndighed, og provst Jordan af Salling syssel, hvilke var nærværende og af fri vilje
modtog nedenskrevne fuldmagt, een for begge og begge for een, således at
den, der begynder sagen, ikke har en fortrinsstilling, men hvad den ene
måtte begynde, kan den anden fuldføre og bringe til afslutning i alle vore
sager, der er rejst og måtte blive rejst mod hvilkesomhelst personer, kirke
lige såvel som verdslige, af hvilken stand eller stilling de end er, eller af
andre mod os og særligt i de sager, som vi har eller vil få mod herr Esger,
ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, såvel i hovedsagerne som i appellen,
som vi fornylig har indlagt fra ham til det romerske sæde, eller i de sager,
som han har imod os eller vil få imod os, idet vi giver samme vore befuld
mægtigede fuldmagt og særligt mandat til at føre sag, afgive svar2) og til at
forsvare os for den højhellige romerske kirkes øverste biskop, for dem, der er
tilforordnede, og dem, der kan blive tilforordnede, for ham eller for dem,
at fremsætte alle gyldige retsgrunde for os og vore rettigheder, at fremlægge
og modtage klageskrift, fremsætte indsigelser og replikker3), at tilvejebringe

E
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procesgrundlaget, at begære og anerkende terminer og udsættelser, at af
give ed om, at et krav ikke er chikanøst og om at ville tale sandhed og om
alt muligt andet, sådan som rettergangen kræver det, på vore vegne; at
fremføre vidner og dokumenter og modtage og høre den anden parts vid
ner, beviser og edsaflæggelser, og anfægte dem og disse, at vælge dommere
og protestere mod partiske, at høre dommen eller dommene, at appellere
dommen eller dommene og at forfølge appellen eller appellerne, når de
er foretaget eller skal foretages, fremdeles at slutte forlig, fred og overens
komst, også at bede om den velgerning at blive afløst fra en hvilkensomhelst dom, der er afsagt eller afsiges af kirkeretten eller af et menneske,
at anfægte domme og hævde, at de er ugyldige, og også til at opnå aposto
liske breve, såvel de simple som dem, der skal læses og indeholder en nåde
eller en ret, og at indsætte i sit sted een eller flere befuldmægtigede, som,
hvad enten det er en eller flere, har fuldmagt i det fornævnte, at kalde ham
eller dem, hvorhen de vil, og at påtage sig den befuldmægtigedes byrder,
så ofte det synes dem eller den ene af dem gavnligt, og i de hele taget at
gøre alt andet og hver enkelt ting, som alle sande og lovmæssige befuld
mægtigede kan gøre det, også hvis de forlanger særligt mandat. Vi lover
også, at vi vil godkende alt, som af vore nævnte befuldmægtigede eller
den ene af dem, der udnævnes af dem, eller dem, der udnævnes af dem eller
den ene af dem, måtte blive gjort og udført i fornævnte sag, idet det også
er vor vilje, at fritage vore nævnte befuldmægtigede og hvemsomhelst, der
indsættes, eller hvilkesomhelst der indsættes af dem eller den ene af dem,
for enhver pligt til at opfylde (dommen). Vi lover for dem om nødvendigt
at give møde i retten, og at det idømte skal blive opfyldt under pantsættelse
og forpligtelse af vort gods. Til vidnesbyrd og fyldigere bevis har vi over
givet vore befuldmægtigede dette brev og beseglet det med vort segl.
Givet på Søborg 1317 samme dag som ovenfor.
i) brevet har som dagsangivelse: samme dag som ovenfor. Hvis teksten er rigtigt over
leveret, må der være gået en datering forud i fuldmagten, hvor den i så fald er udeladt i
afskriften. Da Vilhelm Krag nævnes som kongens befuldmægtigede den 20. august, se
nr. 500, er brevet udstedt før denne dag. — 2) det sjældne ord reconvenire refererer sig for
mentlig til conventio, som kan betyde svarskrift. — 3) den tekniske betegnelse for indsigel
ser mod indsigelser.
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Kong Erik 6. Menveds befuldmægtigede i sagen mod ærkebiskop Esger af Lund ap

pellerer sagen i nærværelse af biskop Oluf og kapitlet i Roskildefra ærkebispen til paven.
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Afskrift i det kgl. bibliotek.

Guds navn amen. Jeg N.N.2), prokurator for den berømmelige fyrste,
herr Erik, de Danskes og Venders konge, som har særligt mandat her
til, erklærer: Skønt der allerede længe syntes at bestå fred og enighed i alt
mellem min herre konge og den højærværdige fader, herr ærkebiskop Esger
af Lund, Sveriges primas, og skønt den samme min herre konge heller ikke
mistænkte ham for noget ufordelagtigt, men blot havde ladet ham venskabe
ligt påminde om, at han for denne min herre kongen skulde betale og
kvittere den gæld, som samme konge var pligtig at betale ved den romer
ske kurie, i henhold til hvad der efter en forudgående passende over
vejelse mellem kongen og samme ærkebiskop var truffet overenskomst og
beslutning om ved begge parters gode vilje og samtykke, og at han også
urokkeligt skulde holde de andre ting, der tidligere var vedtaget mellem
den samme min herre konge og nævnte ærkebiskop i Helsingborg og lovet
og besvoret af ærkebispen, efter at ærkebispens åbne brev var givet herom,
og der var stillet kautionister, og i betragtning af at samme ærkebiskop uden
i forvejen for sin part at have påmindet min nævnte herre konge herom
og uden på noget punkt at have opsagt ham sin troskab, uventet og pludse
ligt trak sig tilbage til borgen Hammershus, der tilhører Lundekirken og
på alle sider er omgivet af hav og på en måde er uindtagelig, (hvor) han
(også) samlede samme min herres dødsfjender og hans rivaler og hans riges
åbenbare fjender og tillige hans faders drabsmænd til hans skade og for
dærv, da det åbenbart var hans hensigt at indlede fjendtligheder med de
samme, og da jeg også af denne sandsynlige grund slutter og frygter, at
han også i åndelige anliggender vil gå utilbørligt frem imod samme min
herre konge nemlig ved gejstlig censur, idet han til sit og sit riges forsvar
bestemmer og har ment, at noget måtte gøres mod hans rænker, appellerer
jeg i dette brev for Eder ærværdige fader herr Oluf, biskop i Roskilde, og de
højærværdige mænd kapitlet i samme Roskildekirke og også for Eder N.N.
som befuldmægtiget som for troværdige og hæderlige mennesker, da jeg
ikke har mulighed for at stedes for ærkebispen, så at jeg kunde appellere
for ham, fra samme herr Esger, ærkebiskop af Lund, til det apostoliske
sæde som befuldmægtiget for samme herre konge, for at han ikke mod min
fornævnte herre konge, hans rige, eller nogen del af det samme, byer eller
andre steder, eller mod nogle af hans forbundsfæller eller tilhængere, ka
pitler eller konventer eller også mod enkeltpersoner, gejstlige eller verds
lige, der slutter sig til ham, på grund af denne sag eller i sit had skal gå
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utilbørligt frem med interdikts-, suspensions- eller banlysningsdom, og jeg
beder indtrængende, mere indtrængende, ja, på det mest indtrængende om
appelbrev, idet jeg stiller min herre kongen og hans rige i alle hans lande
og dele deraf og også hans ovenfor nævnte forbundsfæller og tilhængere
under samme sædes beskyttelse af ovenfor nævnte grund.
1) da kongen omtales som banlyst af ærkebispen den 20. august 1317, jf. nr. 500, må
denne appel være foretaget forinden. Formålet med den var at hindre, at kongen blev
banlyst: »for at han (d.v.s. ærkebispen) ikke mod min fornævnte herre konge ... skal gå
utilbørligt frem med ... banlysningsdom«. — 2) Vilhelm Krag.
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[1317. Før 20. august]1).

Bisperne Peder 2. af Viborg, Oluf af Roskilde, Peder af Odense, Niels 2. af Børg
lum, Jens af Slesvig og Jens af Ribe tilslutter sig kong Erik 6, Menveds appel til

paven i hans sag mod ærkebiskop Esger af Lund.
Afskrift i det kgl. bibliotek.

iskop Peder af Viborg, Oluf af Roskilde, Peder af Odense, Niels af
Børglum, Jens af Slesvig og Jens af Ribe, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Ham, som er sine troendes sande frelse.
Vi ønsker at gøre vitterligt for alle ved dette brev, at da den stormægtige
fyrste, vor herre Erik, de Danskes og Venders konge, i betragtning af, at
den velærværdige fader, herr Esger, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas,
skønt alt hidtil syntes at bero på fred og enighed imellem samme konge og
ærkebiskop, og kongen ikke mistænkte ham for noget ufordelagtigt, pludse
ligt og uventet gik over til kongens dødsfjender og hans riges åbenbare fjen
der og hans faders drabsmænd, og endog samlede nogle af dem på sin borg
på Bornholm i den hensigt så vidt muligt at indlede fjendtligheder mod
samme vor herre konge og hans lande med de samme, og da kongen af
denne sandsynlige og tilstrækkelige grund og af mange andre slutter og
frygter, at ærkebispen også utilbørligt skal pålægge ham en tynge ved den
gejstlige censur, især hvis kongen skulde bestemme, at noget må gøres til
hans og hans riges forsvar mod ærkebispens og hans tilhængeres rænker, og
da han har appelleret lovligt i brev fra denne ærkebiskop til det apostoliske
sæde, for at han ikke utilbørligt skal gå frem mod ham, hans rige eller nogen
del af det samme, byer eller andre steder eller mod nogle af hans forbunds
fæller eller tilhængere, kapitler eller konventer, eller også mod enkeltper
soner, gejstlige eller verdslige, på grund af sammes afvigende mening eller
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på grund af sit had ved interdikts-, suspensions- eller banlysningsdom, idet
han stiller sig selv og sit rige i alle lande og dets dele og desuden sine ovenfornævnte forbundsfæller og tilhængere under det samme sædes beskyttelse,
tilslutter vi os urokkeligt og fuldstændigt i dette brev den samme vor herre
konges appel, for at ærkebispen ikke ligeledes skal gå utilbørligt frem imod
os, vore kirker og vore undergivne med den gejstlige censur af denne årsag
eller i sit had mod kongen, da vi er pligtige til af al vor magt at støtte den
samme vor herre konge i hans retfærdige kamp og begunstige ham i alle
lovlige og hæderlige ting, og vi stiller os, vore kirker og vore undergivne
under det samme sædes beskyttelse sammen med vor herre kongen, idet vi
udtrykkeligt bevidner, at vi ikke i fremtiden vil slutte nogen overenskomst
om denne ting eller om denne sag med den samme herre ærkebiskop, med
mindre han lader sig fuldt og endeligt udsone med den samme vor herre
konge, som det turde være lovligt og hæderligt. Til vidnesbyrd herom o.s. v.
Givet ...
1) brevet er sikkert udstedt samtidigt med nr. 494, og i hvert fald den 20. august: da
var kongen lyst i ban, hvad han endnu ikke er i dette brev.

[1317. Før 20. august]1).
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Befuldmægtigede for Lunde kapitel og gejstligheden i Lunde stift appellerer i nær

værelse af Biskop Oluf og kapitlet i Roskilde til paven i anledning af ærkebiskop
Esgers overgreb mod kongen og kapitlet.

Afskrift i det kgl. bibliotek.

Guds navn amen. Vi N.N., befuldmægtigede for Lundekirkens kapitel
og tillige for alle prælater og præster, klostre og kirker i Lunde stift,
tagersom de sammes stedfortrædere i betragtning og under overvejelse, at
den ærværdige fader, herr Esger, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas,
skønt han kunde have og beholde fuld fred og enighed med den stormæg
tige fyrste, vor herre Erik, de Danskes og Venders konge, og at samme
ærkebiskop, skønt kongen ikke nærede mistanke til ham om noget ufordel
agtigt, brød fredstraktaterne og efter at have brudt den pagt, der var ind
gået af ham med kongen efter forudgående passende overvejelse med hans
gode vilje og bekræftet med hans åbne brev og tillige bestyrket ved kau
tionister, vendte han sig uventet og ligesom hovedkulds fra kongen og be
gav sig ind på borgen Hammershus i Lunde stift, som på alle sider er om-
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givet af havet og på en måde er uindtagelig, og på den samme borg sam
lede han straks samme konges dødsfjender og hans og hans riges åbenbare
fjender i den hensigt, som det holdes for sandsynligt, sammen med dem at
indlede fjendtligheder til skade og fordærv for kongen og hans rige, og
fremdeles at samme ærkebiskop udtrykkeligt under trusel om banlysning
forbød det nævnte Lundekapitel ved samme kapitels befuldmægtigede, at
det på nogen måde betalte kongen de skyldige tjenester og det, der i det
hele taget var nødvendigt til rigets forsvar, og at han ofte havde besværet
dem utilbørligt og uretfærdigt, sådan som det kan bevises når som helst2).
Da de af disse sandsynlige grunde frygter for, at han også i fremtiden uret
færdigt vil besvære samme kapitel, prælater og præster, især hvis de vil
slutte sig til og begunstige samme konge i det, der er tilladt og hæderligt,
og ikke modsætter sig ham, da dog samme konge velvilligt skænker dem
nåder, friheder og gunstbevisninger, og deres fred beror på hans fred,
appellerer vi som befuldmægtigede for disse til det apostoliske sæde i dette
brev for Eder, ærværdige fader, herr Oluf, biskop af Roskilde, og de vel
ærværdige mænd, kapitlet ved samme Roskilde kirke, som troværdige og
gode mænd, da vi ikke har lejlighed til at stedes for nævnte ærkebiskop, så
at vi kan appellere for ham, fra samme velærværdige fader, herr Esger,
ærkebiskop i Lund, for at han ikke uretmæssigt skal gå frem mod fornævnte
kapitel, prælater og præster eller mod konventer, kirker eller klostre eller
mod enkeltpersoner i disse institutioner i anledning af dette ved suspen
sions-, interdikts- og banlysningsdom, og vi beder indtrængende, mere ind
trængende, ja på det mest indtrængende om et appelbrev, idet vi stiller
samme kapitel, prælater, præster og konventer, kirker og andre huse og
desuden enkeltpersoner i de samme under samme sædes beskyttelse af
fornævnte grund med erklæring om, at samme kapitel, prælater og præster
urokkeligt sammen med kongen vil tilslutte sig den appel, som samme
konge af lignende grunde har indlagt fra samme ærkebiskop til det aposto
liske sæde for sig og for alle sine forbundsfæller og tilhængere.
1) appellen er formodentlig udstedt samtidig med nr. 494. — 2) perioden er anakoluthisk.
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Kong Erik 6. Menved lover Lunde kapitel og gejstligheden i Lunde stift at støtte
deres appel til paven i sagen mod ærkebispen, ligesom han ikke vil slutte separatforlig

med ham.
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Afskrift i det kgl. bibliotek.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser nær
værende brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi sandfærdigt har lovet nærværende brevvisere, de
gode mænd kapitlet i Lund og abbederne, priorerne, konventerne og de
øvrige gejstlige i Lunde stift urokkeligt at bistå dem og enhversomhelst af
dem i appelsagen mod den herre ærkebiskop Esger af Lund, Sveriges pri
mas, og i andre artikler, der angår ham, og at støtte dem og ikke at slutte
eller indgå nogen overenskomst, aftale eller pagt med nævnte herr ærke
biskop Esger med udelukkelse af nævnte kapitel og gejstlige og uden dem
eller i nogen retning at svigte dem, indtil nævnte sag får den passende af
slutning, og, hvis nogen modgang eller besværing skulde ramme dem eller
nogen af dem af nævnte herre ærkebiskop på grund af disse sager, at støtte
dem ved vor hjælp. Til (vidnesbyrd) herom o.s.v.

E

1) brevet er sikkert udstedt samtidig med kapitlets og gejstlighedens appel, jf. nr. 496.
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Lunde kapitel fremsætter i en skrivelse til pave Johannes 22. sine anklager mod

ærkebiskop Esger af Lund.

Afskrift i det kgl. bibliotek.

r | Hl den allerhelligste fader i Kristus, herr Johannes, ved Guds forsyn
JL pave for den hellige romerske og almindelige kirke, Eders fromme og
ydmyge sønner, kapitlet i Lundekirken, fromme kys på Eders helligheds fod.
(1) Den hårde nød, der tynger vor kirke, tvinger os til at meddele Eders
hellighed, hvem det er magtpåliggende at drage omsorg for kirker i nød,
at vor ærværdige fader, vor herre ærkebiskop Esger af Lund, til ganske
åbenlys skade og fordærv for Lundekirken uden nogensomhelst gyldig
og tvingende grund, uden vort samtykke, ja, hvad mere er, uagtet enkelte
af kapitlet udtrykkeligt protesterede .derimod, har afhændet et vist land,
der tilhører samme kirke, og som på vort folks sprog kaldes Herrestad
herred og indeholder elleve sogne, i hvilket den samme kirke havde den
fulde retfærdige magt2) og dengang besad den roligt og uantastet, og efter
at have modtaget nøglerne til den kiste, hvori kapitlets segl plejer at gem
mes, lod han ved egen magt eller af egen drift skrive de breve, som han
vilde, og sådan som han vilde, om denne afhændelse og lod dem besegle
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med kapitlets segl mod enkelte af kapitlets vilje, og skønt de vidnede of
fentligt og udtrykkeligt om deres protest og modstand. (2) Fremdeles at da
samme vor ærkebiskop personligt for sin forbrydelses skyld havde forpligtet
sig til at betale vor herre Danmarks konge 6000 mark rent sølv i bod og
havde stillet samme vor herre konge kautionister for det samme sølv, pant
satte han for betalingen af det ovenfornævnte sølv til de samme kautioni
ster samme Lundekirkes land Bornholm, og den borg, som han har samme
steds, uden vort samtykke og vilje. <3) Fremdeles at samme ærkebiskop uden
nogen tvingende nødvendighed på en måde lod sin Lundekirke i stikken,
idet vi, hans kapitel, var helt uvidende derom, og begav sig uden for Dan
marks rige til nævnte konge af Danmarks dødsfjender, der lovligt var dømt
fredløse og forviste fra hans rige og var kongens og rigets åbenbare fjender,
i den hensigt, som man tror, at slutte sig til dem mod kongen uden for sit
vedkommende at indsætte nogen i Lundekirken eller Lunds stift, som kan
optræde på hans vegne i åndelige og timelige sager. Af denne grund og i
denne anledning står Lundekirken i umiddelbar fare for, til kirkens åben
bare fordærv, at miste sit fornævnte land Bornholm og borgen sammesteds
og sine friheder og privilegier, som den besidder af kongen. <4) Fremdeles
at han plejer at tynge Lundestiftets gejstlighed urimeligt med skatter og
afgifter; thi for at tie om det andet aftvang og modtog han eengang af
præsterne ved sognekirkerne i Lunde stift, hver og en, indtægterne af deres
beneficier for et år, hver og en, ved sin egen myndighed, og ydermere
beskattede han os, det vil sige kapitlet og klostrene i samme stift, samme
gang med en stor sum penge, der langt overgik vore og deres kræfter.
<5) Fremdeles at han modtager penge af præster, der offentligt har konkubi
ner hos sig, uden at irettesætte dem på anden måde, men når han har mod
taget penge af dem, tillader han dem derefter som før offentligt at forblive i
deres konkubinat og synd. (6) Fremdeles at han selv ved sig selv har svo
ret vort Lundekapitel, at han ikke vil overgive samme kirkes borg på Born
holm nogensinde til en lægmand, men kun til en af Lundekapitlets kanni
ker til bevogtning, sådan som man plejede at gøre fra denne borgs grund
læggelse, men senere gjorde han det modsatte ved at gå imod sin egen ed.
<7) Fremdeles at han lod en kannik, vor præst, fængsle uden bevis, uden
tilståelse og uden anklage for nogen forbrydelse og lod ham, skændigt be
handlet og bundet, til foragt og skændsel for kanniker og andre gejstlige,
sætte i fængsel, og han holder ham stadig fængslet, skønt den samme kannik
var rede til at stille ham tilstrækkelig sikkerhed for at stå til rette for ham.
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Og hans gods lod han konfiskere efter hans fængsling og fratog ham ovenikøbet embede og beneficium. (8) Fremdeles, at da der en gang truede kon
gen og Danmarks rige en alvorlig krig, og kongen til rigets forsvar også bad
gejstligheden om støtte, krævede og modtog samme ærkebiskop for kongen
af Lunde kapitel og Lundekirkens gejstlighed et løfte, nemlig om sjettedelen
af deres beneficiers indtægter på kongens vegne, men senere anvendte han
dem efter sit forgodtbefindende til sit eget og sine folks behov, og han over
gav eller anviste intet deraf til kongens brug eller rigets forsvar, og han
holdt ikke kannikerne eller gejstligheden skadesløse på noget punkt med
hensyn til denne hjælp, hvorfor den samme konge senere påny bad de
samme om fornævnte hjælp, som det var blevet lovet, til stor skade og
tynge for os og dem. <9) Fremdeles at det er et offentligt rygte og almindelig
tale, at den samme ærkebiskop på landet Bornholm har givet eller lod give
een ridder og tre væbnere lejde og sikkerhed til at komme til sig og til at
forhandle med sig om hans sager, og samme ridder og væbnere blev under
dette lejde dræbte af ærkebispens mænd. < 1 o) Fremdeles at den samme ærke
biskop ikke overgav de tiender, der blev indsamlet af de kirkelige indtæg
ter i Lunde stift efter befaling af Eders forgænger salig ihukommelse, pave
Clemens 5., til bevogtning, som det var pålagt af ham, men han gav dem
ud efter sit eget forgodtbefindende, og heller ikke betalte han for sit eget
vedkommende, som han burde, tiende af sine indtægter. Derfor kaster vi
os for Eders helligheds fødder og bønfalder Eder ydmygt om, at I vil vær
diges med faderlig omhu hurtigt at tage Eder af fornævnte sag og især af
det, som angår Lundekirkens nød.
1) brevet er formodentlig udstedt samtidig med kapitlets appel, jf. nr. 496. — 2) gen
giver 1.1. merum et iustum imperium', jf. det beslægtede udtryk dominium merum et mixtum, DRB
II 5, 148 note 6.
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Biskop Peder 2. af Viborg sender en bønskrivelse til pave Johannes 22. iforbindelse

med Lundekirkens klageskrift til samme i anledning af ærkebiskop Esgers overgreb,

jf. nr. 498.
Afskrift i det kgl. bibliotek.

iskop Peder af Viborg sendte en bønskrivelse af samme ordlyd som det
foregående brev til samme pave af medlidenhed med den nævnte
Lundekirke.
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Bisperne Peder 2. af Viborg, Niels 2. af Børglum og Jens af Ribe bekræfter, at

kong Eriks befuldmægtigede i sagen mod ærkebiskop Esger af Lund, Vilhelm Krag, i
deres nærværelse kundgjorde den i brevet optagne appel til paven, efter at ærkebispen
har lyst kongen i ban.

Afskrift i det kgl. bibliotek.

eder af Viborg, Niels af Børglum og Jens af Ribe, bisper af Guds nåde,
til alle, der får dette brev at se, hilsen med Ham, som er sine troendes
sande frelse.
Vi gør vitterligt for alle, at Vilhelm Krag, professor i lovkyndighed og
befuldmægtiget for den stormægtige fyrste, vor herre Erik, de Danskes og
Venders berømmelige konge, i vor nærværelse i det Herrens år 1317 den
20. August og på grundlag af samme herre konges fuldmagt offentligt ap
pellerede i denne form: I Guds navn amen. Da jeg Vilhelm Krag, befuld
mægtiget for den stormægtige fyrste, herr Erik, de Danskes og Venders be
rømmelige konge, føler, at den samme min herre konge utilbørligt tynges
af den velærværdige fader, herr Esger, ærkebiskop af Lund, Sveriges pri
mas, imod retfærdigheden, fordi samme ærkebiskop imod min herre konge,
hans råder og forbundsfæller, efter at denne for sig, sine tilhængere og for
bundsfæller lovligt har appelleret fra samme ærkebiskop til det apostoliske
sæde, imod retsordenen og efter at have opbygget en sag på falsk grundlag
har afsagt banlysningsdom de facto, da han ikke kunde gøre det de jure
og ydermere har pålagt alle sine lydbisper og alle kirkens prælater, at de
offentligt skulde banlyse ham og alle hans råder og tilhængere hver søndag
i deres kirker med tændte lys og klokkeringning, appellerer jeg for Eder
velærværdige fædre, I herrer biskop Peder af Viborg, biskop Niels af Børg
lum og biskop Jens af Ribe, da jeg ikke kunde få lejlighed til at stedes for den
samme ærkebiskop, så at jeg kunde appellere i hans nærværelse, fra nævnte
biskops bud, og også for at ikke I og de øvrige bisper eller kirkernes for
nævnte prælater eller nogen af dem eller Eder i kraft af fornævnte bud skal,
enten I eller de, afsige ekskommunikations- og banlysningsdom mod den
herre, min konge, hans råder eller hans tilhængere, eller I ved Eder selv
eller ved andre eller de ved sig selv eller ved andre skal erklære ham eller
dem i kraft af ærkebispens fornævnte dom for ekskommuniceret eller ekskommunicerede, da samme dom af nævnte ærkebiskop er retligt ugyldig,
både fordi den er udstedt, efter at der er foretaget lovlig appel, og fordi den
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er udstedt af en banlyst, til det apostoliske sæde som befuldmægtiget for
samme herre konge i dette brev, og jeg beder indtrængende, mere indtræn
gende, ja på det mest indtrængende om et appelbrev, idet jeg stiller min
herre konge med hans råder og hans tilhængere under det samme sædes be
skyttelse, og idet jeg bevidner af samme grund som før, at samme min herre
konge ikke agter at opgive sin fornævnte appel, som han tidligere har ind
lagt fra samme ærkebiskop til det apostoliske sæde, men at han ønsker at
forfølge den, sådan som det efter retten må være tjenligt. Til (vidnesbyrd)
herom o.s.v. Givet ovennævnte år, sted og dag.

[Efter 1317. 20. august]1).

501

Kong Erik 6. Menved fremsætter i en skrivelse til pave Johannes 22. sine anklager
mod ærkebiskop Esger af Lund.

Afskrift i det kgl. bibliotek.

il den allerhelligste fader i Kristus herr Johannnes, ved Guds forsyn
den hellige romerske og almindelige kirkes pave, Eders ydmyge søn,
Erik, de Danskes og Venders konge, hertug af Estland, med ydmyg hen
givenhed fromme kys på Eders helligheds fod.
Ikke uden tvingende nødvendighed meddeler vi med skyldig ærbødighed,
Eders hellighed, at skønt vi på mange måder har tildelt herr Esger, nu
ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, gunstbevisninger og nåder på mang
foldig vis fra hans ungdom af og nådigt har optaget ham i vor nærmeste
kreds og, for at tie om det andet, også med oprigtig kærlighed ved alle
tilladelige midler og veje har draget omsorg for hans forfremmelse til År
huskirkens bispestol og endelig også til Lunds ærkebispestol, og skønt vi
også har hævet hans slægtninge og pårørende til megen rigdom og ære,
idet vi hyppigt overlod dem vore borge og vor jurisdiktion, har han dog
vist sig utaknemlig mod vore velgerninger og givet os ondskab for nådesbevisninger og svig og foragt for fortrolighed ligesom den gengæld, musen i
madposen, slangen ved barmen og ilden i græsset plejer at yde deres værter.
Da endelig samme ærkebiskop vendte tilbage fra det apostoliske sæde efter
at have modtaget palliet, sluttede han straks med riddere og andre af sine
slægtninge og pårørende et forbryderisk forbund mod os og sammen med
dem ophidsede han ved sine råd og overtalelser det folk, der var underlagt
vort herredømme, mod os i så høj grad, at samme hans slægtninge og på-
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rørende efter at have samlet en folkemængde af samme vort folk ved et
pludseligt angreb dræbte nogle af vore ædle riddere og væbnere, af hvilken
grund vi også senere, da Gud gav os sejr over disse modstandere, straffede
nogle af disse slægtninge og pårørende, sådan som retfærdigheden krævede
det, med døden, men andre gjorde vi efter loven fredløse og fordrev dem
fra riget. Nogle flygtede ligesom tyngede af en dårlig samvittighed fra riget
til fremmede egne. Og ærkebispen selv tilbød af egen tilskyndelse en be
stemt sum sølv til erstatning for det fornævnte, idet han ligesom medvider
og deltager i dette forræderi forsigtigt traf forholdsregler for sig selv og
sluttede fred og forlig med os ved venners og rigets og vore stormænds
mellemkomst, og han lovede under sin eds ukrænkelighed at give os den;
og senere betalte han os en del af samme sum. Og da der senere var gået
nogle år, krævede vi venligt og elskværdigt ved vort sendebud samme
ærkebiskop for betalingen af det resterende sølv af nævnte sum og for de ud
gifter, som vi havde for ham ved den romerske kurie i pave Clemens 5.,
salig ihukommelse, Eders forgængers tid. Men han gik imod sin ed og for
lod pludseligt og ligesom uventet sin kirke i Lund uden at indsætte nogen
stedfortræder for sig og gik over til de fornævnte og andre af vore ondsin
dede dødsfjender, nemlig vor elskede faders drabsmænd og vore forrædere,
rigets fjender og åbenlyse efterstræbere, uden at være tvunget dertil af
nogen frygt for loven og nogen rimelig nødvendighed, og han sluttede på
ondsindet måde forbund med dem mod os og forbliver stadigt hos dem og
sammen med dem i dette forbund urokkeligt. Forglemmende den biskop
pelige beskedenhed lejede han også for kirkens gods og penge lejetropper
mod os, som på fjendevis trængte ind i vore lande, idet de hærgede dem med
rov og brand. Ydermere udplyndrede de vort riges mænd overalt, hvor de
greb dem til lands og til vands og førte dem bort som fanger, og de ved
blev og vedbliver hermed til denne dag. Fremdeles da samme ærkebiskop
var flygtet fra vort rige til vore fornævnte uvenner, som det før er sagt, og
vi derfor mistænkte ham for at ville gå frem på ubillig vis mod os, på
hvilken som helst måde han kunde de facto, selvom han ikke kunde gøre
det efter retten, appellerede vi først lovligt fra ham til det apostoliske sæde,
for at han ikke skulde gå frem på utilbørlig vis mod os eller vore folk, vort
rige eller nogensomhelst del af riget med gejstlig censur, i tillid til at vi i
denne og lignende sager har en tryg tilflugt hos Eders hellighed, som den
ydmyge søn hos den fromme fader; men med foragt for vor appel og til
sidesættelse af ærbødigheden for det apostoliske sæde udslyngede han allige-
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vel mod os og alle vore råder og tilhængere uden at forudskikke den kano
niske advarsel en banlysningsdom, ikke af retfærdsiver, men af sindets ond
skab, og han nægtede at give os et eksemplar af denne banlysningsdom,
skønt vi opfordrede ham ved vore sendebud, gejstlige mænd, inden rette tid.
Derfor beder vi Eders hellighed ærbødigt og ydmygt om, at I velvilligt med
faderlig fromhed vil drage omsorg for os, som beslutter os til altid at for
blive i inderlig hengivenhed overfor den hellige romerske kirke, på en sådan
måde, med hensyn til det fornævnte, at vort riges og kronens stilling og ære
og også Lundekirkens fred og trivsel, som vore forgængere og vi fra fortiden
og til den dag i dag altid har elsket, fremmet og ophøjet, ikke skal forstyr
res nu ved eet menneskes, nemlig denne ærkebiskops siethed og ondskab.
Og da vi har ladet nærværende brevvisere, herr Vilhelm Krag, professor
i lovkyndighed, og provst Jordan i Salling syssel sende til Eders Hellighed
som vore befuldmægtigede og særlige venner vedrørende fornævnte og vore
andre sager, beder vi indtrængende med al mulig ydmyghed og hengiven
hed om, at I velvilligt giver dem audiens hos Eders hellighed og bønhører
dem eller rettere os igennem dem, mildt og nådigt, med hensyn til det for
nævnte, idet I er vidende om, at vi af al vor magt er rede og villige til alt,
som vi ved er til fordel og fremme for Eders ære og hæder.
1) i Rep. I 200 (Brevbøger) antages det, at dette brev måske ikke er fra 1317, ligesom
Rosén 29037 anser det for fremkommet under indtryk af begivenhederne i 1318: Esgers
forbund med hertug Kristoffer og de svenske hertuginder, rettet imod kong Erik, jf. DRB.
II 8 nr. 17, ligesom han har ydet hertug Kristoffer lån til at betale sold til de hvervede
lejetropper med, jf. smstds. nr. 20. Herpå synes kongens påstand, at Esger har ført frem
mede lejetropper ind i riget og ladet kongens mænd udplyndre og fange overalt, at passe
godt. På den anden side kan Esger og Kristoffer godt have handlet i forståelse med hin
anden, før det egentlige forbund blev sluttet i 1318 og Esger således være medansvarlig
for Eskil Krags hærgninger i Skåne i 1317, jf. Sjællandske krønike, Annales Danici 169,
jf. også nr. 512. Fremdeles nævner kongen sin appel til paven: Fremdeles... appellerede vi
først lovligt til det apostoliske sæde, jf. nr. 494. Ærkebispen tog dog ingen hensyn til den: men
med foragt for vor appel ... udslyngede han ...en banlysningsdom, hvorfor kongen sender sin
befuldmægtigede, Vilhelm Krag og provst Jordan, til paven for at forelægge ham sagen.
Dette passer bedst på situationen ved udstedelsen af fuldmagten til Vilhelm Krag den 20.
august, som også synes fremkaldt ved, at ærkebispen havde gjort brug af sin trusel, jf. nr.
492, og lyst kongen i ban. Der er således overvejende sandsynlighed for, at brevet er fra
1317 omkr. 20. august.

[1317. 24. august—20. oktober]. Utrecht.
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Grev Vilhelm 3. af Holland beklager sig hos kong Edward 2. af England over,
at en engelsk flåde har erobret et handelsskib fra Dordrecht, som var lastet med varer
2. Række. VIL
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‘som havde lastet planker fra Danmark, kalk, beg, stammer
og andre varer’.

fra Danmark:

Efter tryk i H. J. Smit, Bronnen tot de Geschiedenis van den Handel met Engeland, Schotland en
lerland.
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1317. 25. august. Æbeltoft.

Kong Erik 6. Menved tager bymandene i Æbeltoft under sin beskyttelse, giver dem
en ugentlig torvedag og tilladelse til at bruge samme ret, som Århus og Viborg har.
Original i Rigsarkivet.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har taget bymændene i Æbeltoft med deres
gods under vor beskyttelse for særligt at forsvare dem, idet vi tillader dem
at holde torvedag om onsdagen i hver uge, og vi forkynder vor fred såvel
for bymændene som for alle, der kommer derhen med deres varer for at
købe eller sælge. Fremdeles erklærer vi overfor alle, at vi ved dette brev
giver oftnævnte bymænd den samme lov og godkendte landets sædvane,
som borgerne i Århus og Viborg har. Derfor forbyder vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller af deres sted
fortrædere eller nogen anden, af hvilken stilling og stand han end måtte
være, vover mod dette brevs ordlyd at krænke disse bymænd i nogen ret
ning, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Horsens i det Herrens
år 1317 dagen efter den hellige apostel Bartolomæus’ dag i vor nærværelse
med vor drost herr Niels som vidne.

E
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[Omkr. 1317. 25. august]1).

Borgerne i Horsens overlader borgerne i Æbeltoft et eksemplar af deres stadsret,

d. v. s. Slesvig Stadsret.
Original på det kgl. bibliotek.

orgerne i Horsens til alle troende kristne, som får dette brev at se, hilsen
med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har givet vore elskede borgere i Æbeltoft
et eksemplar af vor stadsret, stadfæstet af Danernes berømmelige konger,
og som begynder således: Vore forgængeres myndighed bestemte at ud-
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stede en lov i Slesvig by2) ... Men for at dette brev kan nyde fast tillid,
har vi givet borgerne i Æbeltoft det og bekræftet det med vort segl.
1) håndskriftet, som er udateret, må efter skriften være fra 1. halvdel af 14. århun
drede. Dets tilblivelse kan derfor sikkert sættes i forbindelse med den tilladelse, Æbeltoft
fik 1317 25. august til at have samme byret som borgerne i Viborg og Århus, jf. Dan
marks gamle Købstadlovgivning II 194 nr. 3 og Hasse, Das Schleswiger Stadtrecht 26. —
2) trykt Danmarks gamle Købstadlovgivning I 3 nr. 1.

1317. 4. september.
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Jens Ulk giver herr Tue Strangesen ret til at indløse det jordegods i Sørup, som
Tyge Jensen havde pantsat til Peder kaldet Lunde, ligesom han vil holde ham skades

løs for den kaution, han har stillet for ham til herr Tyge Vindsen,
Afskrift i Langebeks diplomatarium,

ens kaldet Ulk, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg for min del har givet nærværende brevviser, herr
Tue Strangesen, fuldmagt til at indløse det gods i Sørup, som Tyge Jensen
havde pantsat til Peder kaldet Lunde for 40 mark penge, og at jeg ved dette
brev frit har opladt nævnte brevviser al den ret, som jeg har i det nævnte
gods. Jeg lover ydermere at holde nævnte brevviser skadesløs for den kau
tion, som han på mine vegne stillede for mig over for herr Tyge Vindsen.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1317 søndagen næst før Vor Frues fødselsdag.

J

1317. 10. september. Roskilde.

506

Kong Erik 6. Menved tildømmer Roskilde Clara kloster et fiskevand, kaldet Birke
dam, som herr Ove Saksesen på kongens retterting har overdraget klostret,

Original på Universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at herr Ove Saksesen i vor nærværelse oplod til nærvæ
rende brevvisere, nonnerne i St. Clara kloster i Roskilde et fiskevand,
kaldet Birkedam, at besidde med rette evindelig, idet han erkendte ikke at
have nogen ret i nævnte fiskevand. Derfor tildømmer vi nævnte nonner
fornævnte fiskevand at besidde med rette evindelig, idet vi strengt forbyder
under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen drister sig til at fiske i
nævnte fiskevand uden nonnernes godkendelse og samtykke. Til vidnes-
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byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Her
rens år 1317 lørdagen før ottendedagen efter Vor Frues fødselsdag.
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1317. 11. september. Roskilde.

Kong Erik 6. Menved tildømmer på retter tinget Helligtrekongers alter i Roskilde
domkirke jordegods i Kams trup.
Original på Universitetsbiblioteket.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vedrørende det jordegods i Kamstrup, som arvingerne
efter Jens Franz, forhenværende møntmester i Roskilde, betingelsesvis i
deres åbne brev skødede til nærværende brevviser, her Ebbe, præst ved
det alter i St. Lucii kirke i Roskilde, der blev opført til bod for herr Josef
Mogensens sjæl, men som de ikke tilbagekøbte til den imellem dem fast
satte tid, er der på vort retterting dømt og lovligt besluttet således, nemlig
at det nævnte jordegods med alt dets tilliggende, løst og fast, skal overgå
til nævnte herr Ebbe at besidde evindelig, da de betingelser, der inde
holdtes i det nævnte åbne brev, kræver det. Givet i Roskilde under vort
sekret i det Herrens år 1317 søndagen inden ottendedagen efter Vor Frues
fødselsdag, med herrerne Ingvar Hjort og Klemens Herlugsen som vidner.
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1317. 11. september. Roskilde.

Kong Erik 6. Menved overdrager efter en rettertingsdom, jf. nr. 507, Helligtre

kongers alter i Roskilde domkirke det jordegods i Kamstrup, som arvingerne efter

møntmester Jens Franz havde pantsat til det til dækning af Jens Franz's forpligtel
ser, da fristen for indløsning er overskredet.

Original i Rigsarkivet.

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Da menneskenes hukommelse er skrøbelig og forgængelig, plejer det,
der sker i tiden, for ikke at rinde bort sammen med tiden, at foreviges ved
skriftligt vidnesbyrd. <1) Derfor ønsker vi ved dette brev at gøre vitterligt
for alle, at rådmændene og borgerne i Lund for drabet af den velbyrdige
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mand herr Josef Mogensen, vor elskede ridder, der blev ynkeligt dræbt i
staden Lund, på vort retterting1) gik ind på at opføre et alter i Lundekirken
og et alter i Roskildekirken og gøre flere andre gode gerninger til Guds
ære og for at mildne den dræbtes slægtninges sind. Og det alter, der skulde
opføres i Roskildekirken gik en vis Jens Franz, der dengang var vor mønt
mester, ind på at opføre, og han lovede efter at have modtaget den betaUng af nævnte rådmænd og borgere, som han var tilfreds med, af sine egne
midler at forsyne det nævnte alter med og tillægge det en messebog og andre
nødvendige prydelser og 60 mark sjællandske penge i årlig indtægt, således
at 15 mark i fornævnte penge skal regnes for en mark korn i god jord, be
liggende på bekvemme steder. (2) Nævnte Jens Franz fremstod derfor
for os i Roskildekirken og skødede i overværelse af den velærværdige fader
herr Oluf, samme kirkes biskop, og flere andre troværdige til det nævnte
alter nedenskrevne gods at besidde evindeligt, retteligt og frit, nemlig
6 øre skyldjord i Snostrup, fremdeles 7 øre og 1 ørtug skyldjord i Skæ
vinge, fremdeles i Hvessinge to gårde på 7 øre skyldjord, fremdeles i Val
lensbæk tre øre skyldjord og en gård sammesteds med dens toft uden anden
jord. Og da det nævnte gods var utilstrækkeligt til at opfylde summen af
fornævnte indtægter, stillede han sikkerhed for, at han indenfor en bestemt
termin skulde tillægge og supplere alt, hvad der da manglede efter hans
løfte, til fornævnte alter. (3) Efter at møntmesteren senere var gået alt
kødets gang, pantsatte hans arvinger til herr Ebbe, fornævnte alters præst,
deres gods i Kamstrup, nemlig ti øre skyldjord, med bygninger, vindmølle
og al øvrig rørlig ejendom og alle deres tilliggender; og de skødede det på
Sømme herredsting og ved deres åbne brev at besidde evindelig for hvad
der manglede i fornævnte indtægt, som nævnte Jens Franz lovede og
burde have anvist til det nævnte alter, på disse betingelser, at hvis de inden
St. Olufsdag i året 1317 anviser samme herr Ebbe til fornævnte alter jorde
gods, som er beliggende nær Roskilde på et passende sted og i ubebyggede
marker og bygninger efter en voldgift af de gode mænd, herrerne provst
Skjelm, magister Peder, ærkedegn, Jens Tybjærg og Peder Frodesen,
kanniker i Roskilde, antaget af begge parter til denne voldgift mellem dem,
rigelig er en mark korn værd årlig i afgift, så skal fornævnte gods i Kam
strup gå tilbage til dem, at bestemme over efter deres eget tarv. I modsat
fald skal oftnævnte jordegods i Kamstrup, løst og fast, med alt dets tillig
gende overgå til nævnte herr Ebbe og hans efterfølgere ved dette alter, som
det foran er sagt, at besidde frit evindelig. <4) Og da dette gods i Kamstrup
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ingenlunde er tilbagekøbt af nævnte arvinger til den imellem dem fastsatte
tid, sådan som det er nævnt, blev det med alt sit tilliggende, løst og fast,
da de betingelser, der var aftalte og fastslåede på tinge og i det åbne brev
imellem parterne, krævede det, tildømt nævnte Herr Ebbe på vort retterting, retteligt og lovligt at besidde evindelig. (5) Derfor stadfæster vi det
ved dette brevs ordlyd, idet retfærdigheden råder os dertil, og da vi ønsker,
at det fornævnte, alt og hver enkelt del, skal være fast og urokkeligt, idet vi
strengt forbyder fornævnte møntmesters arvinger og alle andre, af hvad
stilling og stand de end måtte være, på nogen måde at driste sig til at kræn
ke nævnte herr Ebbe, der nu er præst ved nævnte alter eller hans efterføl
gere i samme, hvem det til enhver tid måtte være, med hensyn til fornævnte
gods, såfremt man vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens
år 1317 søndagen lige efter Vor Frues fødselsdag i vor nærværelse.
1) jf. DRB II 6 nr. 305.
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1317. 14. september.

Arnold von Vitzen, ridder, slutter forlig med Lübeck og opgiver alle krav på staden
i anledning af sin tilfangetagelse, da han som gesandt for fyrst Vizlav 3. af Rygen

var på vej til Norge og blev holdt tilbage af den danske konge.
Original i Lübeck.

A rnold von Vitzen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med
21 Gud.
Da jeg på grund af nogle farer, som jeg fordum udstod, da den stormæg
tige fyrste, herr Erik, de Danskes konge, lod mig tage til fange, dengang
jeg i gesandtskabsfærd sejlede til Norge, hvortil den berømmelige herre,
fyrst Vizlav af Rygen, kaldte mig, i sin tid har fremført mange klager mod
staden Lübeck og nogle andre stæder, som formålet med nævnte sendefærd
syntes at berøre, erklærer jeg tilskyndet ved venners overtalelse og bønner
vedrørende det fornævnte, at jeg har sluttet forlig og venskabeligt forbund
med den nævnte stad Lübeck, således at der aldrig i fremtiden af mig og
min søn Herman og alle vore børn, fødte og kommende, eller af nogen i
vort navn bør rejses nogen klage eller sag mod den nævnte stad, rådmændene og borgerne i Lübeck; men vi vil yde dem og hvemsomhelst af dem
overalt al beskyttelse og gunst. Til åbenbart vidnesbyrd herom er mit
og min fornævnte søn Hermans segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1317 på korsets ophøjelsesdag.
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Rådet i Nykøbing Falster bevidner, at herr Daniel, provst på Lolland, har givet

Johan Steffens og Albrecht Woltfoghel, borgere i Lübeck, fuldmagt til at sælge hans
gård med tilhørende bygninger i Lübeck.

Referat i Ober Stadtbuch, Lübeck Staatsarchiv.

1317. Matthæus dag. Det skal være vitterligt, at Johan von Zarrentins
sønner købte til deres søstre, nonnerne Elisabet og Anes brug to mark af
byens penge i årlig afgift i en gård og alle dens tilhørende huse, beliggende
i Fleischhauerstrasse ... tilhørende herr Daniel, provst på Lolland. Og
der kom et åbent brev fra rådet i Nykøbing, der bevidnede, at den samme
herr Daniel havde givet Johan Steffens og Albrecht Woltfoghel fuldmagt
til i hans navn at gøre med nævnte hus og bygninger, hvad de vilde. Der
stod også i det samme åbne brev, at provsten herr Dietrich Vot har gi
vet dem sit samtykke.
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Kong Edward 2. af England meddeler grev Vilhelm 3. af Holland, at den skade,

den engelske flåde har tilføjet et handelsskib fra Dordrecht, lastet med planker fra
Danmark, jf. nr. 302, vil blive erstattet, når et sendebud fra greven forelægger sagen
i kongens råd.

Registreret i Calendar of the Close Rolls, Edward II1313—1318 (p.471).

1317. 5. november. Greifswald.

512

Ærkebiskop Esger af Lund bevidner, at Greifswald ikke harydet hertug Kristoffers
tilhængere nogen som helst støtte i året 1317 i deres kamp mod kong Erik 6. Menved.

Afskrift i Greifswald.

sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi har klart indset efter troværdige mænds beretninger, at alt, hvad
tilhængerne af den stormægtige fyrste, herr Kristoffer, af Guds nåde hertug
af Halland og Samsø, i dette år har gjort til søs og til lands mod sin
broder, kongen af Danmark, og alle hans tilhængere overalt, er de gode og
kyndige mænd, de herrer rådmænd og øvrige borgere i Greifswald fuld-
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stændigt uskyldige i, og de har ikke hertil givet råd, hjælp eller understøt
telse ved skibe, våben og udgifter; og dette meddeler vi ved dette brevs
ordlyd til alle, for hvem det har betydning. Til vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Greifswald i det Herrens år 1317 lørdag
efter Allehelgensdag.
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Markgrev Valdemar af Brandenburg slutter fred med kong Erik 6. Menved og fyrst

Henrik 2. af Meklenborg.
Original i Schwerin.

Herrens navn amen. Valdemar, af Guds nåde markgreve af Branden
burg og Lausitz, vil, at det skal være kendt og vitterligt for alle, der får
dette brev at se eller hører det læse, at vi har sluttet forlig med den stormæg
tige fyrste, vor højtelskede onkel, herr Erik, de Danskes og Venders konge,
og den ædle mand, fyrst Henrik af Meklenborg, vor elskede svoger, på
følgende måde. ( 1) Hvis den samme konge, vor onkel, og den ædle mand,
herr Henrik af Meklenborg, skulde rejse anklage mod den berømmelige
mand, herr Vartislav, vor slægtning, hertug af Venden og Kassubien for
tab, der er tilføjet dem af ham eller hans folk, der drog ud af og ind i hans
borge og lande, efter den sone, der for nylig blev sluttet imellem os, skal han,
hvis han indrømmer dette, yde erstatning; hvis han nægter, skal han løse
sig, sådan som retten foreskriver; og det skal han gøre i tiden fra nu af og
indtil førstkommende Helligtrekongersdag; ej heller skal den samme her
tug i fremtiden påføre fornævnte konge eller hertug af Meklenborg tab.
<2) Men hvis han afslår at gøre det, skal vi ikke yde ham hjælp. Men hvis
den samme fornævnte hertug skulde påføre tab, efter at denne sone er
blevet ham meddelt, skal vi på samme måde ikke yde ham hjælp. (3) Men
hvis hertugen skulde rejse anklage mod fyrsten af Meklenborg, skal han
omvendt gøre ham dette, eller enhver som helst måtte anklage hertugen i
kongens navn. Hvis hertugen vil tage til genmæle, skal han svare den samme
på kongens vegne, som retten kræver det. <4) Vi skal også hjælpe kongen
mod (ærke) bispen af Lund og imod hertug Erik af Slesvig og alle deres til
hængere. <5) Da herr Kristoffer, hertug af Halland, vor onkel, ikke ønsker
at være med i den sone, som vi har afsluttet, bør vi ikke hjælpe ham eller yde
hjælp imod ham. (6) Der er også blevet sluttet forlig mellem grev Johan
af Kiel på den ene side og greverne Gerhard og Johan af Holsten på den
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anden side, at grev Johan af Kiel bør holde staden i sine levedage med
fogediet og vasallerne, som samme grev Johan tillagde nævnte stad, før
han blev taget tilfange. (7) Men den samme stad, fogediet og vasallerne i
samme skal aflægge mandsed til den nævnte grev Johan, således at når
fornævnte grev Johan af Kiel er afgået ved døden, skal de overgå til denne
Johan og hans arvinger og evindeligt forblive deres. (8) Der skal også af
den nævnte konge og af os træffes bestemmelse om alt det jordegods, som
grev Johan i den nuværende krig bortforlenede, hvorledes der skal forhol
des hermed. {9) Men herr Otto Spliet skal beholde den indtægt på 100
mark lybsk, som han har, idet dette ikke er til hinder derfor. <10) Om
staden Neustadt og om andet gods, som den nævnte grev Johan har, og
som grev Johan af Kiel gør krav på, skal der også holdes, hvilke bestem
melser vi end måtte træffe. (11) Og det, som den herre grev Gerhard har i
sin besiddelse, skal han ubeskåret beholde. O2) Fremdeles om dem, som
dræbte grev Adolf, skal der holdes således, som nævnte konge og vi bestem
mer. <13) Til den urokkelige overholdelse af dette skal hver part for sig
stille sikkerhed med tolv riddere. <14) Men hvilkensomhelst af de tre for
nævnte grever, der nægter at holde disse beslutninger eller at stille for
nævnte sikkerhed, mod en sådan skal vi og nævnte konge og fyrste af Meklenborg yde hjælp, indtil han opfylder det nævnte. <15) Vi bør lade grev
Henneke løs og fri. Han skal uden penge ægte Katarina, enke efter markgrev Johan, hvem den samme grev Henneke efter vor og nævnte konges
bestemmelse skal anvise en medgift. (16) Men hvis kongen før anvisningen
af nævnte medgift skulde dø, hvad Gud forbyde, så skal nævnte grev Hen
ning efter vor og fyrsten af Meklenborgs bestemmelse anvise nævnte fru
Katarina en medgift; og denne anvisning af medgiften skal ske inden år
og dag, efter at hun er blevet legemligt forenet med ham. <17) Samme
grev Henneke (Johan) skal lade herrerne, greverne af Mansfeld og Wernigerode fri og løste. Men hvis han ikke skulde kunne løse greven af Wernigerode, da skal han for ham give så mange penge, som vor onkel, den
herre hertug Rudolf af Sachsen, og vi måtte anse for billigt og til den tid,
som denne hertug og vi mener bør fastsættes. <18) Men for disse penge
skal grev Henneke (Johan) og med ham fyrsten af Meklenborg, grev Ger
hard af Holsten og junker Henneke (Johan) af Werle og dertil syv
riddere, der skal udpeges af grev Henneke selv, love på deres gode tro.
(19) Til alle vasaller på begge sider skal deres jordegods tilbagegives og
overlades. Også skal disse borge nedrives og ikke genopbygges, nemlig

Nr. 513

24. november 1317

330

Fürstenhagen, Arnsberg, Kanow, Strasen, Ramelow, Schwanbeck og den
ny borg, som herr Ivan af Restorf har bygget i mosen. Men om de an
dre ny borge, der er blevet bygget i den nuværende krig fra ny, skal der
ske, sådan som fornævnte hertug af Sachsen siger, at det er ret. Enhver
som helst, der nægter at gøre dette, ham vil vi på begge sider lade uden
hjælp. <20) Angående borgen Hitzacker og de andre stridigheder mellem
hertugen af Lüneburg og fornævnte hertug af Sachsen, skal vi forhandle
sammen med fyrsten af Meklenborg, om vi kan forene dem minde
ligt; men hvis vi ikke kan det, skal den nævnte hertug af Sachsen af
sige dom derom, og ved denne dom skal man‘blive stående på begge
sider. (21) Vedrørende de skader, der er sket mellem vore og nævnte
hertug af Lüneburgs vasaller, har vi udpeget vore riddere på begge sider til
at afgøre det ved hjælp afretten eller i mindelighed; men hvis de er uenige
om dommen, skal de vælge en opmand, og det, som han siger er ret, skal
holdes. <22) Til vore vasaller, der har jordegods i herren af Meklenborgs
område, og som herren af Meklenborg ikke vil have under sig, skal herren
af Meklenborg betale for dette jordegods efter landets almindelige pris.
Aldeles det samme skal vi gøre overfor hans vasaller, der har jordegods
under os, og som vi ikke vil understøtte. <23) Men til hertugerne Otto og
Vartislav af Stettins vasaller, som i den nuværende krig er gået over fra
dem til kongen og hans tilhængere og ved navns nævnelse greverne af
Gützkow, skal deres jordegods tilbagegives og gælden betales, således som
der står i det tidligere udstedte sonebrev. {24) Aldeles det samme skal
ske med hensyn til vore vasaller og vore hjælpere og ved navns nævnelse
herr Henning von Plau. Hvem som helst, der ikke skulde gøre dette, ham
skal vi lade uden hjælp fra begge sider. (25) For at fjerne enhver strid
mellem vore og vor svoger, fyrsten af Meklenborgs vasaller, hvad enten
det er om grænser, skader, gæld, jordegods, aftaler1) eller om nogetsomhelst andet, har vi på begge sider udpeget vore riddere, som bør komme til
Templin førstkommende søndag før St. Nikolai dag og blive der i to dage,
og i de to følgende dage i Lychen, hvor de skal omstemme dem mindeligt
eller ved rettens hjælp. <26) Og af den gæld, som vi har til fyrsten af Mek
lenborg, skal han afkorte den del, som han har lovet os for fyrsten af
Rygen ; hvad resten angår, vil vi ordne det, så at fyrsten af Meklenborg
kan være tilfreds, og vi vil påminde fyrsten af Rygens øvrige forlovere om,
således som det er ret. (27) Men hvis de ikke fyldestgør det, så skal fyrsten
af Meklenborg derefter gøre, hvad der er ret overfor os. <28) Med hensyn
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til den indtægt på 200 talenter brandenburgske penge, som vor nævnte
måg, herren af Meklenborg, fik af os i len, har vi på begge sider overgivet
sagen til herr Droiseke og Redeke von Rederns bestemmelse, og hvad de
siger med hensyn dertil at være retfærdigt, det vil vi på begge sider over
holde og give os tilfreds med. <29) Vi har også overgivet landet Stargard til
vor nævnte svigersøn, fyrsten af Meklenborg, med al den ret, hvormed vi
fik det til besiddelse af markgrev Johan og hans forfædre. <30) Og vor
nævnte måg, fyrsten af Meklenborg, skal overdrage os borgen Eldenburg.
Vi har også overdraget vor nævnte svigersøn den nævnte borg Eldenburg
og borgen Wredenhagen med tilhørende vasaller og land, og vi har pålagt
de fornævnte borges borgherrer og landenes vasaller at aflægge mandsed
til fyrsten af Meklenborg, således at hvis vi skulde dø uden en søn til
arving, hvad Gud forbyde, så skal de nævnte borge Eldenburg og Wreden
hagen med vasaller og tilliggende lande overgå til vor måg og hans lovlige
arvinger og forblive deres rette gods evindelig. (31) Det som herr Reimar
von Mallin og hans onkler ejer i landsbyen Liibz, det vil vi betale dem,
sådan som ridderne Georg Hasenkopf og Droiseke siger, at der skal beta
tales. (32) Også skal de af Piessen beholde den mølle, der ligger ved
Elde og deres øvrige gods sammesteds uden enhver hindring og med den
ret, som de besad det med før bygningen af borgen Eldenburg, og ingen
skal tilføje den anden nogen uret der på begge sider. (33) Vi bør heller
aldrig for nogens skyld blive deres, kongens og fyrsten af Meklenborgs
fjender og heller ikke de omvendt vore fjender for nogens skyld. <34) I
denne sone indbefatter vi på vor side nedenfor skrevne herrer, nemlig den
herre ærkebispen af Magdeburg, bispen af Camin, bispen af Hildesheim,
bispen af Brandenburg, bispen af Verden, kirken i Havelberg, hertug
Albrecht af Braunschweig, hertug Rudolf af Sachsen, Otto og Vartislav,
hertuger af Stettin, grev Albrecht af Anhalt, vor onkel, greven af Lindow,
og alle vore øvrige hjælpere og tilhængere. <35) Alle disse og hver enkelt
af dem skal beholde deres besiddelser og retfærdige grænser, men alle de
af vore fornævnte hjælpere, der ikke vil overholde denne sone og de andre,
der er besluttet imellem os, dem vil vi ikke hjælpe på nogen af siderne.
<36) Med hensyn til opfyldelsen og den urokkelige overholdelse af alt det
fornævnte, alt og hver enkelt ting deraf, forpligter vi os alene for os ved
pantsætning til dem, den herre kongen og herren af Meklenborg af vore
borge Eldenburg, Wredenhagen og borgen og staden Meyenburg med alle
deres tilliggender; og disse borge har vi overgivet til vore riddere, nemlig
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Droiseke, Redeke og Johan von Kröcher, således at hvis vi skulde gøre
noget mod denne sone, der er sluttet mellem os på begge sider, og vi ikke
lader det gøre om inden de to førstkommende måneder, efter at vi er blevet
opfordret dertil, da skal de fornævnte riddere straks, når de bliver opfordret
dertil, overgive fornævnte borge med deres tilliggende til herren af Meklen
borg; og herren af Meklenborg og hans arvinger skal da beholde dem som
deres rette gods evindelig. <37) Herpå har de tre fornævnte riddere sam
men med syv af deres venner givet deres endelige løfte, således som det
tydeligt står i deres herom udstedte brev. <38) Vi skal på ingen måde
fjerne dem fra nævnte borge, sålænge som de lever. Men hvis en af de
nævnte tre skulde dø, da skal den, som fornævnte fyrste af Meklenborg
udvælger af vore råder, indsættes af os i afdødes sted med den samme myn
dighed, som den afdøde havde, når vi bliver opfordret dertil. {39) Og på
den anden side har de herrer kongen og fyrsten af Meklenborg også pant
sat os, blot for dem begge, borgene Woldeck, Lychen og Wesenberg, borgen
og staden, med alt deres tilbehør, (40) og disse borge har den nævnte herre
af Meklenborg overdraget til ridderne Busso von der Dolien, Albrecht von
Dewitz og Wedekin von Platen på samme vilkår og betingelser, som vi har
overgivet vore borge til vore nævnte riddere. (41) Og til større vished og
forvaring har fornævnte herre, hertug Rudolf af Sachsen, lovet endeligt
for os på begge sider, nemlig således, at hvemsomhelst af os, der bryder
denne sone, hans fjende skal den nævnte hertug blive. <42) Desuden har
vi og sammen med os herr Bernhard, greve af Anhalt, greverne Busso von
Mansfeld, Günther von Käfernberg og Günther von Lindow, og desuden
vore nedenfor skrevne tyve riddere, nemlig Henrik den ældre af Stegelitz,
Droiseke, Henning von Blankenburg, Sloteko, Redeke von Redern, Die
trich von Kerchow, Grifeke, Johan og Henrik von Kröcher, Nicolaus von
Weide, Iwan von Restorf, Mathias von Bredow, Rudolf Rose, Martin von
Grabow, Dietrich von Schulenburg, Gunzelin von Putlitz, Anselm von
Blankenburg, Werner von Stendal og Konrad von Quitzow givet deres
endelige løfte. <43) Fremdeles vil hertugen af Lüneburg stille ti riddere,
grev Henrik af Schwerin fem riddere, herr Henning af Werle ti riddere og
greverne Nicolaus og Bernhard fem riddere for sig som forlovere for os;
og vi vil omvendt stille dem for os ligeså mange riddere som forlovere til
hver enkelt. Vi vil fremdeles, at der ikke ved dette brev skal foregribes
noget i vore andre breve, der er givet os imellem på begge sider.
(44) Til vidnesbyrd om det fornævnte er vort segl hængt under dette
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brev, og vi lover, at vore forloveres segl, nemlig hertug Rudolf af Sach
sen, grev Bernhard af Anhalt og greverne Busso von Mansfeld, Günther
von Käfernberg og Günther von Lindows segl med virkning skal blive
hængt under dette brev. Forhandlet og givet i Templin i det Herrens år
1317 dagen før St. Katrines dag.
1) d.v.s. aftaler om bestemte beløb, såsom løsepenge o. lign.
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Markgrev Valdemar af Brandenburg, kong Erik 6. Menved og fyrst Henrik 2. af
Meklenborg lover hinanden hjælp i tilfælde af krig.
Original i Schwerin.

i Valdemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz, er
klærer offentligt i dette brev, at vi har aftalt forlig med den stormæg
tige fyrste, herr Erik, de Danskes konge, vor højtelskede onkel, og den ædle
mand, herr Henrik af Meklenborg, vor elskede svoger, på følgende måde.
At vi skal hjælpe dem i landene på den anden side af havet med 50 bevæb
nede, med stridshingste og ti bueskytter, men på denne side af havet med
100 bevæbnede, med stridshingste og ti bueskytter på deres bekostning,
vinding og tab. Fremdeles skal disse herrer, kongen og herren af Meklen
borg, modsat hjælpe os i Bøhmen eller et andet fjerntliggende land med
50 bevæbnede og ti bueskytter og i de nærmere liggende lande med 100
bevæbnede og ti bueskytter på vor bekostning, vinding og tab, nemlig
således, at tab af små heste på krigstogtet skal betales af begge parter, men
stridshingste skal betales af begge parter indenfor førstkommende halve
år og også fangenskab og større tab, hvis det skulde komme til slag,
indenfor førstkommende år. Men enhversomhelst af os, der ønsker at få
sådanne bevæbnede, skal lade den anden det vide en måned i forvejen,
og når de således udrustede kommer til den påkaldendes land, skal han
forsyne dem med de nødvendige udgifter. Og dette brev skal ikke fore
gribe andre breve, der er givne mellem os på begge sider. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Templin i det Herrens
år 1317 St. Katrines dag.
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Kong Erik 6. Menved slutter sammen med fyrst Henrik 2. af Meklenborg fred
med markgrev Valdemar af Brandenburg.
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Afskrift i det kgl. bibliotek,

Herrens navn. Vi Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, vil,
at det skal være kendt og vitterligt for alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, at vi og vor måg, den ædle mand, herr Henrik af Meklenborg, har sluttet forlig med den stormægtige fyrste, vor højtelskede
onkel, herr Valdemar, markgreve af Brandenburg, på følgende måde.
<i> Vi og vor fornævnte måg, herren af Meklenborg, anklager herr Vartislav, den berømmelige hertug af Venden og Kassubien for, at der er til
føjet os tab af ham og hans folk, der drog ud af og ind i hans borge og
lande efter den sone, der nylig blev sluttet mellem os. Hvis hertug Vartislav
indrømmer dette, er han pligtig at erstatte det; men hvis han nægter, skal
han rense sig som retten bestemmer, og det skal han gøre i tiden fra nu af
og indtil førstkommende Helligtrekongers dag, og den samme hertug skal
ikke i fremtiden påføre os eller fyrsten af Meklenborg tab. <2) Men hvis han
afslår at gøre det, skal den herre markgreven ikke yde ham hjælp. Men hvis
den samme hertug ligeledes påfører os eller herren af Meklenborg tab, efter
at denne sone er ham meddelt, skal fornævnte markgreve på samme måde
ikke yde ham hjælp. <3) Men hvis omvendt denne hertug anklager fyrsten
af Meklenborg, skal han gøre (selve) dette overfor ham; og enhversomhelst,
der anklager denne hertug Vartislav i vort navn, er forpligtet til, hvis her
tugen tager til genmæle, at svare den samme for vor part, som retten be
stemmer. (4) Den herre markgreven skal også hjælpe os imod ærkebispen
af Lund og imod hertug Erik af Slesvig og alle deres tilhængere. (5) Men da
vor broder hertug Kristoffer ikke vil være med i den sone, som vi har afslut
tet, skal den fornævnte markgreve ikke hjælpe ham, men heller ikke yde
hjælp imod ham. (6) Der er også blevet sluttet forlig imellem grev Johan af
Kiel på den ene side og greverne Gerhard og Henneke af Kiel på den anden
side, at grev Johan af Kiel skal holde staden Kiel i sine levedage med fogedi
og vasaller, som deres greve Johan, før han blev taget til fange, lod tillægge
nævnte stad. <7) Men den samme stad, fogediet og vasallerne i samme skal
aflægge mandsed til grev Henneke (Johan), således at når fornævnte grev
Johan af Kiel er afgået ved døden, bør de overgå til denne Henneke (Jo
han) og hans arvinger og evindeligt forblive deres. (8) Også skal der træf
fes bestemmelser om alt det jordegods, som grev Johan af Kiel i den nu
værende krig bortforlenede, af os og den herre markgreven, hvorledes der
skal iagttages herom. (9) Men ridder Otto Spliet skal beholde den ind
tægt på 100 mark lybsk, som han har, idet dette ikke er til hinder derfor.
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(10) Om staden Neustadt og om andet jordegods, som fornævnte grev
Johan har, og som grev Johan af Kiel gør krav på, skal der ligeledes iagt
tages, hvorledes vi og den herre markgreven måtte bestemme. <ii) Og
det, som grev Gerhard af Holsten har i sin besiddelse, skal han beholde
ubeskåret. <12) Fremdeles om dem, som dræbte grev Adolf, skal der hol
des, således som vi og fornævnte markgreve bestemmer. <13) Til den urok
kelige overholdelse af dette skal hver part for sig stille sikkerhed med tolv
riddere på begge sider. <14) Men hvilken som helst af disse (tre) grever, der
nægter at holde disse beslutninger eller at stille fornævnte sikkerhed, mod
en sådan skal vi og den herre markgreven sammen med herren af Meklenborg yde hjælp, indtil han opfylder det nævnte. (15) Fremdeles skal den
herre markgreven lade vor broder grev Henneke løs. Han skal uden penge
ægte enken efter markgreve Johan fru Katarina, hvem den samme grev
Henneke efter vor og herr markgrevens bestemmelse skal anvise en med
gift. 0$) Men hvis vi før anvisningen af medgiften skulde dø, hvad Gud
forbyde, så skal nævnte grev Henneke (Johan) efter markgrevens og vor
måg, fyrsten af Meklenborgs, bestemmelse anvise nævnte fru Katarina
denne medgift; og denne anvisning af medgiften skal ske inden år og dag,
efter at hun er blevet legemligt forenet med ham. <17) Samme grev Hen
neke (Johan) skal lade herrerne af Mansfeld og Wernigerode løs. Men hvis
han ikke skulde kunne løse greven af Wernigerode, da skal han for ham
give så mange penge, som vor onkel, herr markgreven, og hertug Rudolf af
Sachsen måtte anse for billigt, og han skal gøre det til den tid, som de
samme, markgreven og hertugen, måtte bestemme. ( 18) Men for disse pen
ge skal grev Johan og med ham hertugen af Meklenborg, grev Gerhard af
Holsten og junker Johan afWerle med tyve riddere, der skal udnævnes af
denne grev Johan, love på deres gode tro. <19) Til alle vasaller på begge
sider skal deres jordegods tilbagegives og overlades. Også skal disse borge
nedrives og ikke genopbygges, nemlig Fürstenhagen, Arnsberg, Kanow,
Strasen, Ramelow, Schwanbeck og den ny borg, som Iwan von Restorf
har bygget i mosen. Men om de andre borge, der er blevet bygget i den
nuværende krig, skal der ske, sådan som den nævnte hertug af Sachsen
siger, at det er ret. Enhversomhelst, der nægter at gøre dette, ham vil vi på
begge sider lade uden hjælp. <20) Om borgen Hitzacker og de andre stri
digheder mellem hertugen af Lüneburg og fornævnte hertug af Sachsen
skal de fornævnte, den herre markgreven og herren af Meklenborg, for
handle om at forene dem mindeligt, hvis det er muligt; men hvis de ikke
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kan gøre det, skal hertugen af Sachsen afsige dom herom, og ved denne
dom skal begge parter blive stående. (21) Vedrørende de tab, der er sket
mellem markgrevens og hertugen af Liineburgs vasaller, har de på begge
sider udpeget deres riddere til at træffe en afgørelse ved rettens hjælp
eller i mindelighed; men hvis de er uenige om dommen, skal de vælge en
opmand, og det, som han siger er ret, skal holdes. (22) De vasaller i mark
grevens land, der har jordegods i herren af Meklenborgs lande, og som
herren af Meklenborg ikke ønsker at have under sig, skal samme fyrste af
Meklenborg betale for dette jordegods efter landets almindelige pris. Al
deles det samme skal den herre markgreven gøre overfor de af herren af
Meklenborgs vasaller, der har jordegods i markgrevskabet, og som mark
greven ikke ønsker at understøtte. <23) Men til hertugerne Otto og Vartislav af Stettins vasaller, som i den nuværende krig er gået over fra dem
til os og til vore tilhængere og ved navns nævnelse greverne af Giitzkow,
skal deres jordegods tilbagegives, og gælden betales, således som der står
i det tidligere udstedte sonebrev. (24) Aldeles det samme skal ske med
hensyn til markgrevens vasaller og hjælpere og ved navns nævnelse ridder
Henning von Plau. Hvemsomhelst der ikke skulde gøre dette, vil vi på
begge sider lade uden hjælp. (25) For at fjerne enhver strid mellem den
herre markgreven og herren af Meklenborgs vasaller, hvad enten det er
om grænser, tab, gæld, jordegods, aftaler1) eller om nogetsomhelst andet,
har de på begge sider udpeget deres riddere, som bør komme til Templin
førstkommende søndag før St. Nikolai dag og blive der i to dage og i de to
følgende dage i Lychen, hvor de skal omstemme dem mindeligt eller ved
rettens hjælp. <26) Og af den gæld, som den herre markgreven har til
fyrsten af Meklenborg, skal han afkorte den del, som han har lovet for
fyrsten af Rygen; men hvad resten angår, skal markgreven ordne det,
så at fyrsten af Meklenborg kan være tilfreds og markgreven vil påminde
fyrsten af Rygens øvrige forlovere, således som det er ret. <27) Og hvis de
ikke fyldestgør det, så skal samme herre af Meklenborg yde herr mark
greven, hvad retten kræver. (28) Med hensyn til den indtægt på 200 talen
ter brandenburgske penge, som herren af Meklenborg har i forlening af
markgreven, er det fra begge sider overladt til herr Droiseke og Redeke von
Rederns bestemmelse, og hvad de siger at være retfærdigt med hensyn der
til, det vil de på begge sider stille sig tilfreds med. <29) Ydermere har den
herre markgreven overdraget herren af Meklenborg landet Stargard med
al ret, som han fik det til besiddelse af markgrev (Johan) og hans forfædre.
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(30) Den nævnte herre af Meklenborg skal også overdrage den herre mark
greven borgen Eldenburg og borgen Wredenhagen med vasaller og tillig
gende lande, og markgreven skal lade disse borges slotshøvedsmænd
aflægge mandsed, således, at hvis fornævnte markgreve skulde dø uden en
søn til arving, så skal disse borge Eldenburg og Wredenhagen med vasaller
og tilliggende lande overgå til herren af Meklenborg og hans arvinger og
forblive deres rette gods evindelig. {31 ) Det, som ridder Reimar von Mallin
og hans onkler ejer i landsbyen Lübz, skal markgreven betale dem for,
således som ridderne Droiseke og Georg Hasenkopf siger, at der skal be
tales. (32) Også skal de af Piessen beholde den mølle, der ligger ved
Elde og deres øvrige gods sammesteds uden enhver hindring og med den
ret, som de besad det med før bygningen af borgen Eldenburg, og ingen skal
tilføje den anden nogen uret på begge sider. (33) Heller ikke skal vi og
fornævnte herre af Meklenborg blive den herre markgrevens fjender for no
gen andens skyld, og han omvendt heller ikke vor fjende for nogen andens
skyld. <34) I denne sone indbefatter vi på vor side nedenfor skrevne herrer,
nemlig hertugen af Lüneburg, hertugerne Rudolf og Erik af Sachsen,
bisperne af Havelberg, Schwerin og Ratzeburg, grev Otto af Hoya, grev
Gerhard af Holsten, (fyrst) Henneke afWerle, greverne Nicolaus og Bern
hard af Gützkow og alle vore fornævnte hjælpere. <35) Alle disse og hver
enkelt af dem skal beholde deres besiddelser og retfærdige grænser, men
alle de af vore fornævnte hjælpere, der ikke vil overholde denne sone, og de
andre, der er besluttet imellem os, dem vil vi ikke hjælpe på nogen af si
derne. <36) Med hensyn til opfyldelsen og den urokkelige overholdel
se af alt det fornævnte, alt og hver enkelt ting deraf, har vor måg, herr
Henrik af Meklenborg alene, for os og sig selv pantsat den herre markgre
ven stæderne Woldeck, Lychen og Wesenberg med borgen og alle deres
tilliggender ; og disse borge skal den nævnte herre af Meklenborg overgive
til sine riddere, nemlig Albrecht von Dewitz, Wedekin von Platen, og Busso
von der Dolien, således at hvis vi eller herren af Meklenborg skulde gøre
noget imod den sone, der er sluttet imellem os og den herre markgreven,
og vi ikke har ladet det gøre om inden de to nærmest følgende måneder,
efter at vi er blevet opfordret dertil, da skal de fornævnte riddere straks
overgive disse borge med deres tilliggende til den herre markgreven, når
de bliver opfordret dertil, og den herre markgreven og hans arvinger skal
da beholde den som sit rette gods evindelig. <37) Herpå har de nævnte tre
riddere sammen med syv af deres venner givet deres endelige løfte, således
2. Række. VII.

22
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som det tydeligt står i deres herom udstedte brev. <38) Men disse tre rid
dere skal herren af Meklenborg ikke fjerne fra de fornævnte borge, sålænge
som de lever. Men hvis en af de nævnte tre skulde dø, da skal den herre
markgreven vælge hvem han vil af herren af Meklenborgs råder, og ham
skal vi indsætte i den dødes sted med samme myndighed, som den afdøde
havde, når vi eller herren af Meklenborg bliver opfordret dertil. <39) Og
på den anden side har den herre markgreven for sig alene også til os og
herren af Meklenborg pantsat borgen Eldenburg og Wredenhagen og
Meyenburg, staden og borgen med dens tilliggender. <40) Og disse borge
har den nævnte herre markgreve ligeledes på samme vilkår og betingelser
overdraget til sine riddere Droiseke, Redeke von Redern og Johan von
Kröcher, som fyrsten af Meklenborg overdrog sine fornævnte borge til sine
nævnte riddere. <41) Og til større vished og forvaring har fornævnte
herre, hertug Rudolf af Sachsen, for os på vore vegne afgivet sit ende
lige løfte, at hvemsomhelst af os, der bryder denne sone, hans fjende
skal den herre hertugen være. <42) Desuden har vi og sammen med os
herren af Meklenborg, den herre hertugen af Lüneburg, grev Henrik af
Schwerin, grev Gerhard af Holsten, junker Johan af Werle og vore tyve
nedenfor skrevne riddere: Busso von der Dolien, Albrecht Dewitz, Wedekin v. Platen, Henrik Vilist, Henrik Söneke, Ulrich von Ilenfeld, Henrik
von Heidebrek, Duser, Villekind von Dolien, Nicolaus Manteuffel, Sabel
von Helpte, Johan Rosendal, Georg Hasenkopf, Wichbert von Lützow,
Reimar von Mallin, Konrad von Kramon, Reimar von Wedel, Reimar
von Piessen, Bernhard og Henrik von Maltzan givet vort endelige løfte.
(43) Fremdeles stiller hertugen af Lüneburg for sit vedkommende ti rid
dere som kautionister for markgreven, grev Henrik af Schwerin fem rid
dere, junker Henneke af Werle ti riddere, greverne Nicolaus og Bernhard
von Gützkow fem riddere hver især; og markgreven stiller omvendt hver
især af de samme lige så mange riddere som kautionister. Vi vil fremde
les, at der ikke ved dette brev skal foregribes noget i vore andre breve,
der er givet os imellem på begge sider.
(44) Til vidnesbyrd om det fornævnte er vort segl og segl tilhørende vore
forlovere nemlig de herrer Henrik af Meklenborg, hertug Rudolf af Sach
sen, hertug Otto af Lüneburg, grev Henrik af Schwerin, grev Gerhard af
Holsten og junker Henneke af Werle, hængt under dette brev. Givet i
Templin i det Herrens år 1317 St. Katrines dag.
1) jf. nr. 513 note 1.
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1317. 5. december. Lüneburg.

516

Thomas, abbed i St. Michaelis kloster i Lüneburg og afpaven udnævnt til dommer
i sagen mellem Hamborgkapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, overdrager

på grund af manglende tid sagen til (Henrik), skatkammermester ved kirken i Bardo

wick, idet han i brevet transsumerer nogle af pave Clemens 3. s buller i sagen, se nr.
433, 439, 428 og 438.

Efter tryk i Hamb. UB.

1317. 5. december. Lüneburg.

517

Thomas, abbed i St. Michaelis kloster i Lüneburg og afpaven udnævnt til dommer
i sagen mellem Hamborgkapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, overdrager

på grund af manglende tid sagen til (Nicolaus), dekan ved kirken i Bardowiek, idet
han i brevet transsumerer pave Johannes 22.s bulle af 1317 24. og 25. februar, se nr.

448 Og 450.

Efter tryk i Hamb. UB.

[1317. Omkr. 5. december?].

518

Thomas, abbed i St. Michaelis kloster i Lüneburg og afpaven udnævnt til dommer
i sagen mellem Hamborgkapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, udsteder et
brev af samme indhold som nr. 316 til Henrik, skatkammermester ved kirken i Bardo

wiek, idet han tillige transsumerer Johannes 22.s bulle af 1316 17. november, se nr.
397 °g erklærer sig rede til at fremlægge de originale buller.
Efter tryk i Hamb. UB.

519

1317. 6. december. Lüneburg.

Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i St. Michaelis kloster

i Lüneburg, subdelegeret til enedommer i sagen mellem Hamborgkapitlet og ærkebiskop
Jens Grand af Bremen, pålægger Meinhard, dekan ved St. Ansgars kirke i Bremen,

at stævne ærkebispen til et møde selv eller ved en befuldmægtiget til retsforhandling i
St. Johannes kirke i Lüneburg den 16. januar 1318.

Efter tryk i Hamb. UB.

1317. 7. december. Lüneburg.

520

Henrik, skatkammermester ved kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i St. Mi
chaelis kloster i Lüneburg subdelegeret som dommer i sagen mellem Hamborgkapitlet
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og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, udsteder et brev til Meinhard, dekan ved St.
Ansgars kirke i Bremen, af samme indhold som nr. 318.
Efter tryk i Hamb. UB.

521

1317. 7. december. Ringsted.

Fru Kristine, enke efter kammermester Knud Mule, tilskøder Ringsted kloster

jordegods i Spragelse.

Afskrift i Ringstedbogen.

ristine, enke efter herr Knud Mule, fordum den berømmelige herre,
- de Danskes konge Eriks kammermester, til alle, hvem nærværende
brev kommer i hænde, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt ved nærværende brevs ordlyd for såvel nulevende som
tilkommende, at jeg har skødet alt mit gods i Spragelse, løst og fast med alt
dets tilliggende, nemlig ager, eng, skov og fiskevand, bryder, landboer
og gårdsæder, som fornævnte Knud, min elskede afdøde ægtemand, salig
ihukommelse, vides på gyldig vis at have fået af den sande besidder med
retmæssig adkomst, til den ærværdige fader, den fromme mand herr Peder,
abbed i Ringsted kloster og hans ydmyge konvent at besidde med rette
evindelig. For at ikke nogen af mine slægtninge eller pårørende eller nogen
somhelst anden skal tilbagekalde eller i fremtiden erklære nævnte skødning
ugyldig, der er sket som sig hør og bør, har jeg ladet segl tilhørende de
herrer og gode mænd Ingvar kaldet Hjort, Karl Pedersen, Knud Nielsen,
Knud kaldet Mule, Peder Herlugsen, Mogens Syndesen, Bent Bille og
Niels Jensen hænge under dette brev tillige med mit eget segl. Forhandlet
og givet i Ringsted i året for Herrens kødvorden 1317 dagen efter St.Nikolai
biskop og bekenders dag.

K
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1317. 10. december. Lund.

Asser, sognepræst ved St. Michaels kirke i Lund, skænker sit gods i V. Vemmenhog
til Lundekirken til oprettelse af et alter for jomfru Maria, ærkeenglen St. Michael og
St. Laurentius.

Afskrift i Lundebogen.

Faderens, Sønnens og den Helligånds navn.
Det skal være vitterligt for alle, der ser nærværende brev, at jeg Asser,
presbyter og sognepræst ved St. Michaelskirke i Lund, for at forøge guds-

I

34*

io. december 1317

Nr. 522

tjenesten i Vor Frue og St. Laurentii domkirke i Lund og for sammesteds
at opføre et alter til ære for den almægtige Gud og den højhellige jomfru
Maria og ærkeenglen St. Michael og den strålende martyr St. Laurentius
efter lang forudgående overvejelse med mig selv og omhyggelig betænkning
til frelse for min, mine forældres, slægtninges og velgøreres sjæle giver og
skænker alt mit gods på de nedenfor skrevne betingelser, løst og fast, i V.
Vemmenhog, nemlig en hovedgård og fire landbogårde sammesteds,
nemlig med ager, eng, fægang, skov og den nedenfor skrevne virning,
nemlig en halv mark byg og fjorten mark rede penge, for at præsten, som
til enhver tid måtte være indsat ved fornævnte alter i nævnte kirke, kan
have sit bekvemme udkomme deraf. For det første bestemmer jeg, at ret
ten til at præsentere præsten, nemlig vikaren ved det nævnte alter, evinde
ligt skal blive hos forstanderen for Lundekirkens bygningsfond, hvem der
til enhver tid måtte være indsat, og han skal have evindelig og fuld rådig
hed over nævnte alters ejendom. Men den præst, der bliver indsat ved det
nævnte alter, skal have fuld og fri bestemmelse over fornævnte gods, der
hører til dette alter, under den fornævnte forstander, dog således at han
intet kan sælge eller mageskifte af det rørlige gods, bygninger og virning
uden den herre ærkebispen af Lunds og hans efterfølgeres og Lundekapit
lets tilladelse. Denne præst er pligtig at celebrere fem messer ugentlig ved
det nævnte alter, nemlig den første om den hellige treenighed eller sønda
gens messe, den anden for de afdøde, den tredje om den helligånd, den
fjerde afvekslende om St. Nicolaus og St. Laurentius, den femte om den
hellige glorrige jomfru Maria, med mindre der forekommer festdage, der
har deres egen helgen i messebogen, for hvilke han ikke må undlade at
celebrere messe. Ydermere, så ofte som præsten i en uge undlader at cele
brere de nævnte messer, må han ikke undlade at udfylde dem selv eller ved
en anden eller ved andre i den følgende uge eller de nærmest følgende uger.
Og hvis han skulde være forhindret ved legemssvaghed eller af en anden
rimelig årsag, skal han i sit sted indsætte en anden til at celebrere messe i
mellemtiden. Fremdeles skal den præst, der er udpeget til det samme alter,
kun ved de store højtideligheder være forpligtet til at besøge koret. Frem
deles bestemmer jeg, at der af de fornævnte indtægter, der er tillagt det
fornævnte alter, hvert år troligt skal henlægges til opbevaring to skilling
nye sterlinger til vedligeholdelsen af nævnte alters bøger, klæder og prydel
ser under Lundekapitlets tilsyn sammen med altrets værge. Men hvis for
nævnte alters vikar skulde lade hånt om at celebrere messe ved sit eget
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alter eller undlade og forsømme at drage omsorg for nævnte gods på en
god og omhyggelig måde, som før nævnt, bestemmer jeg, at den fornævnte
værge med samtykke af nævnte kapitel skal revse ham og sørge for, at hans
handlinger ændres til det bedre. Men hvis han skulde være uforbederlig
og altfor ulydig, skal han fjerne ham fra det fornævnte alter og indsætte en
velegnet person i overensstemmelse med de fornævnte betingelser, som det
måtte synes ham at være tjenligt. For at det ikke skal være noget menneske
tilladt på nogensomhelst måde at bryde denne min gave, overdragelse og
indstiftelse, overdrager og skøder jeg fornævnte besiddelser som tidligere,
eller fornyer jeg den tidligere foretagne overdragelse og skødning ved dette
brev. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende de ærværdige mænd, de
herrer Peder Jensen, dekan i Lund, Niels ærkedegn, Jens Franz, Peder Jen
sen og Jens Kande, kanniker sammesteds, sammen med mit eget segl hængt
under dette brev. Forhandlet og givet i Lund i det Herrens år 1317 den
10. december.

523

1317. 14. december.

Meinhard, dekan ved St. Ansgars kirke i Bremen meddeler Nicolaus, dekan ved
kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i St. Michaelis kloster i Lüneburg subdele-

geret som dommer i sagen mellem Hamborgkapitlet og ærkebiskop Jens Grand af
Bremen, at han i vidners nærværelse har stævnet ærkebispen til at møde til den i
Nicolaus" brev af 6, december 1317 berammede retsforhandling, se nr. 318.

Efter tryk i Hamb. UB.

524

1317. 14. december.

Meinhard, dekan ved St. Ansgars kirke i Bremen, sender Henrik, skatkammer

mester ved kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i St. Michaelis kloster i Lüneburg

subdelegeret som dommer i sagen mellem Hamborgkapitlet og ærkebiskop Jens Grand

af Bremen, et brev af lignende ordlyd som nr. 323.
Efter tryk i Hamb. UB.
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1317.

Kong Erik 6. Menved pantsætter Fyn til grev Gerhard 3. af Rendsborg og grev

Johan 3. af Holsten.

1. Udtog af Hvitfeld:

343

13^7
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ong Erik pantsatte til grev Gerhard af Rendsborg og herr Johan af
u Holsten hele Fyn at beholde i tre år for 200 væbnere, som de var
kommet ham til hjælp med i krigen mod markgreverne. Siden skulde han
afregne med dem, og da skal de have i pant 10 mark rente for hver 100
mark skyld; men når de fik deres betaling, skulde de afstå landet, og det,
at de havde nydt og brugt landet, skulde afkortes dem i betalingen.

K

2. Registratur hos Stephanius:

m de penge, som kongen og fyrsten af Meklenborg lovede grev Ger
hard af Rendsborg 1317.

O

1317.

526

Kong Erik 6. Menved betaler større pengesummer til greven af Schwerin og andre
riddere og herremand.

Udtog af Hvitfeld.
O

A

r 1317 betalte kongen greven af Schwerin og mange andre, som havde
l tjent ham i den krig med markgreven, store penge. Ligeledes andre
riddere og herremænd.

1317.

527

Herr Henrik af Meklenborg og Stargard pantsætter gods i Meklenborg.
Udtog af Hvitfeld.

samme år pantsatte herr Henrik af Meklenborg og Stargard med kon
gens vilje gods i landet Meklenborg; iblandt dem fik Sigfried v. Plon
landet Gnoien for en sum penge.

I

1317.

528

Hertuginde Sofie af Langeland skøder jordegods i Snesere til Roskilde Agnete

kloster.
Roskilde Agnete klosters registratur.

t pergamentbrev lydende på det gods, hertuginden fru Sofie gav klo
stret i Snesere og andre 20 gårde, som hun skødede broder Knud på
klostrets vegne i kong Eriks nærværelse. År 1 [3] 17T).

E

1) ÆA. retter 1517 til 1317, ligesom Rep. 1430 antager, at brevet tilhører tiden 1301 -50.
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1317.

344

Palle og Niels skøder jordegods til Øm kloster,
Skanderborgske registratur.

Jaile og hans broder Niels’ skøde på en dem tilhørende ejendom belig
gende i Illerup sogn til Øm kloster. Dateret 1317.

530

1[3]17.)

Tord Klemmensen skøder jordegods til Blære kirke.
Registratur over Viborg stifts breve.

t gammelt skøde, som der er hul igennem, og som kun har to segl, i
hvilket Tord Klemmensen har skødet til Blære kirke 7 stykker jord på
Blære mark. År 1(3] 17.

E

1) overleveret: 1517. Jf. Rep. I 430.

531

1317—1320.

Nils Sigfastsson, pavelig nuntius i Danmark, Sverige og Norge, indgiver sammen

med provsten, dekanen og kapitlet i Cambrai otte suppliker til pave Johannes 22. om

tildeling af kanonikater

‘i Strängnäs, Roskilde og Ribe (stifter)’, ved Vor frel

sers kirke i Harlebeke, Tournai stift, ved Vor Frue kirke i Brügge, ved kirken i Seclin,
ved St. Ansgars kirke i Bremen og ved St. Donations kirke i Brügge.

Efter tryk hos Mollat.

PERSON- OG STEDNAVNE
REGISTRE

VEJLEDNING
Registrene er delt i et person- og stednavneregister. Ved personnavnene,
der er ordnet alfabetisk efter fornavne — hvorved å af hensyn til tidligere
registre indenfor Danmarks Riges Breve står foran a — oplyses de vig
tigste stillinger, i hvilke en person forekommer i nærværende bind, f.eks.
Herman, provst i Schwerin, (senere) biskop af Schwerin; hvor en per
son er bedst kendt gennem et andet ikke i nærværende bind omtalt navn
eller embede, er det oftest anført, f.eks. Jens Grand, tidligere ærkebiskop
af Lund (1289—1302), ærkebiskop af Bremen (1307—1326) eller Mar
grete, datter af hertug Abel af Sønderjylland, abbedisse i Zarrentin. —
Ved stednavnene er såvidt muligt oplyst deres beliggenhed, for de davæ
rende danske lokaliteter i de nuværende amter og herreder eller i Skåne
(Halland, Blekinge) og Sønderjylland (syd for den nuværende grænse),
for de udenlandske lokaliteter i de nuværende lande. Udenlandske loka
liteter, der kun forekommer i forbindelse med personnavne (slægtsnavne),
er normalt anført under disse. Stjerne foran et navn i stednavneregistret
angiver, at den pågældende lokalitet ikke har kunnet identificeres.
Tallene henviser til brevets nummer i Diplomatariet (Danmarks Riges
Breve). Dersom der forekommer flere bærere af samme navn, anføres
først de gejstlige, dernæst de verdslige.

FORKORTELSER
a. = amt h. = herred Sdrj. = Sønderjylland syd for den nuværende
grænse n. = nørre s. = sønder v. = vester 0. = øster.

AMTSBETEGNELSER
Åbenrå
Ålb.
Årh.
Bornh.
Frb.
Haderslev
Hjør.
Holb.
Kbh.
Mar.
Od.
Pr.

=
=
=
=
=
=
=
=
—
—
=

amt
Åbenrå
—
Ålborg
—
Århus
—
Bornholms
Frederiksborg —
—
Haderslev
—
Hjørring
—
Holbæk
Københavns —
—
Maribo
—
Odense
—
Præstø

Ra.
Ribe
Ringk.
=
Skanderb. =
Sorø
=
Svendb.
Sønderborg =
Tist.
—
Tønder
Vejle
—
Vib.

Randers
Ribe
Ringkøbing
Skanderborg
Sorø
Svendborg
Sønderborg
Tisted
Tønder
Vejle
Viborg

amt
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

PERSONNAVNEREGISTER
A
Åge (se også Ove): 1. Å., fhv. drost. 1314:
147. — 2. Å. Bentsen, stormand. 1314: 170.
— 3. A. Karlsen, væbner. 1315: 313. 1316:
382. — 4. Å. Pedersen, væbner. 1315: 313.
1316: 382. — 5. Å. Pors, væbner. 1315: 314.
— 6. Å. Runk, selvejerbonde. 1314: 170.
— 7. Å. Svendsen, borger i Lund. 1315:
284. 1316: 339, 340, 341.
Åstred: 1. Å., provincialminister for francis
kanerne i provinsen Danmark. 1314: 138.
— 2. A. Tygesen, væbner. 1315: 314.
Abel: 1. A., fhv. konge. 1314: 162. — 2. A.
(Valdemarsen), væbner. 1313: 82.
Adam, dominikanerprior i Riga. 1314: 162.
Adeke Hansen, estnisk vasal. 1314: 163.
Ademarus Targa, pavelig kollektor. 1316:
404- 1317: 473Adolf: 1. A. 4., greve af Holsten. 1313: 64. —
2. A. 6. af Schauenburg. 1313: 34. 1314:
130. 1315: 265. — 3. A. 7. af Schauenburg.
1316: 356. — 4. A. 5. af Segeberg. 1316:
365, 378. — 5. A., greve af Kiel (Segeberg).
1313: 97. 1314: 159, 212, 213. Før 1316:
378. 1316: 379, 380. 1317: 513, 515.
Aegidius de Passanant, johanniterpræceptor
i Gethehem. 1317: 484.
Agge kaldet Niels, i Gasse. 1317: 453, cf.
1314: 232.
Agnes: 1. A., fhv. dronning af Danmark,
grevinde af Holsten, 1317: 421. — 2. A.,
datter af Erik 4. Plovpenning. 1315: 308,
309.1316:343,345.
Albert Albertsen, ridder. 1314: 170. 1315:
313-1317:457,467Albrecht: 1. A. 2., hertug af Braunschweig.
1316: 350. 1317: 513. — 2. A., greve af

Anhalt. 1315:273. 1316: 353—
3. A. v. Alvensleben, tysk ridder. 1315: 280.
4. A. v. Dewitz, tysk ridder. 1317: 513,
515. — 5. A. v. Klepzig, tysk ridder. 1317:
460. — 6. A. Woltfoghel, borger i Lübeck.
1317: 510.
Alexander v. Nienburg, rådmand i Bremen.
1314: 216.
Algot Jonsson, svensk stormand. 1313: 52.
Alkil af Lolland, stormand. 1313: 89. 1314:
170.
Alsing se Thomas.
Altenfähre se Johan.
Alwen, estnisk vasalslægt: 1314: 163.
Alvensleben, brandenburgsk slægt: 1313: 97.
1315: 272, 278. 1316: 349, 353; se også
Albrecht, Friedrich, Gerhard, Godskalk,
Henrik.
Amano, se Bernardus og Henrik.
Ambrosius Thomasii de Aquamundula, no
tar. 1314: 149.
Ampeleben se Johan.
Amring se Tord.
Anastasia, datter af grev Nicolaus af Schwe
rin. 1313:73.
And se Jon.
Anders, Andreas: 1. A., fhv. prior i Börringe.
1314: 210. — 2. mag. A. de Dacia, i Jens
Grands tjeneste. 1314: 141. — 3. A. Ander
sen af Hyby. 1317: 475. — 4. A. Andersen
af Veksø, ridder. 1314: 200, 223. — 5. A.
Balhorn, væbner. 1313: 89. — 6. A. Buk,
væbner. 1315: 314. — 7. A. Davidsen af
Ötthorp. 1313: 21. 1317: 489, 490. — 8. A.
Erlandsen, ridder. 1314: 200. — 9. A. Esgesen, væbner. 1314: 170. — 10. A. Jensen,
væbner. 1316: 361. — 11. A. Jonsen af Røn-
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Anders — Berengar

ninge. 1313: 18. — 12. A. Mammesen,
væbner. 1315: 314. — 13. A. Mogensen,
væbner. 1316: 377. — 14. A. Nielsen,
væbner. 1313: 101. 1314: 168. — 15. A.
Nielsen (— nr. 14?). 1316: 376. — 16. A.
Pedersen af Alnarp. 1314: 226. — 17. A.
Pedersen af Bollerup. 1313: 101. 1314: 214.
1315: 313. — 18. A. Sonesen, væbner. 1315:
313. — 19. A. Stigsen af Tygestrup. 1314:
167, 168, 169. Ridder 1316: 398. — 20. A.
Stigsen, væbner. 1313: 21. — 21. A. af
Bedinge. 1315: 284. 1316: 339, 340, 341.
Andreas Stephani, befuldmægtiget for bi
sperne af Lübeck, Schwerin og Ratzeburg.
1314: i95Ane se Anna.
Angelus Salonis, johannitermunk. 1313: 3.
Angermünde se Gerhard og Herman.
Anna, Ane: 1. A., ~ Henrik 2. af Meklenborg. 1317: 422. — 2. A., nonne, datter af
Johan Zarrentin i Lübeck. 1317: 510.
Anselm v. Blankenburg, tysk ridder. 1317:
513Anund, fæster i Grevlunda. 1313: 18.
Aquamundula se Ambrosius.
Arnbjörn: 1. A. Sixtensson, hertug Eriks
drost. 1313: 22. — 2. A. Knutsson, svensk
ridder. 1314: 134.
Arne, bisp af Bergen. 1313: 66.
Arnfast Bocholt, befuldmægtiget for Elisabet,
enke efter Henrik Jung fra Slagelse. 1317:
471. Se også Peder.
Arnold: 1 A., dominikanerprior i Reval.
1315: 271. — 2. A. d. ældre af Echoff, bor
ger i Dortmund. 1313: 23. — 3. A. Kop
man, rådmand i Rostock. 1313: 104. 1314:
129, 131. — 4. A. Kopman, søn af Bern
hard Kopman i Rostock. 1313: 104. — 5.
A. Quast, rådmand i Rostock. 1314: 129,
131. — 6. A. Sack, brandenburgsk råd.
1314: 220. — 7. A. v. Vitzen, tysk ridder.
1313: 104. 1317: 509.
Artaldus: 1. A. de St. Romano, johanniterpræceptor i Lyon. 1317: 484. — 2. A. de
Ghavenovo, johanniterpræceptor i Gahors.
1317: 484Arusel se Henrik.
Arvid: 1. A. Gustavson, svensk ridder. 1314:

184, 203. — 2. A. Ulfsen, væbner. 1315:
313Ascheberg se Volrad, Gotschalk.
Aschersleben se Otto af Anhalt.
Asgod Jonsen, væbner. 1314: 174.
Asmod Lille, selvejerbonde. 1314: 170.
Asmund Kalvsen, væbner. 1315: 314.
Aspello se Petrus.
Assen, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Asser: 1. A., præst i Lund. 1317: 522. — 2. A.
Jonsen, ridder. 1317: 476. — 3. A. Marthsen i Borg. 1314: 232. — 4. A., fæster i Hjelmaröd. 1313: 18.
Augustin v. Osten, tysk ridder. 1314: 216.
Aymericus af Torino, johanniterpræceptor i
Pexiora. 1317: 484.

B

Båd se Mogens, Niels, Troels.
Balduin v. Dahlum, tysk ridder. 1316: 349,
354Balhorn se Anders, Jon.
Balle se Ebbe.
Bardi, handelshus i Firenze. 1317: 484.
Barn se Jens, prior i Odense.
Barnekow se Nicolaus og Ulrich.
Barold Mörder, tysk væbner. 1314: 155.
Baumgarten se Engelbert.
Becke se Sigfred.
Behr se Henrik.
Bekeshovede se Heinrich, Otto.
Bello Castro se Ghingo.
Below se Wolf.
Benedikt v. Rodenbeck, tysk ridder. 1316:
356Bent Benedikt: 1. B., provst i Skara. 1314:
134. — 2. B., dominikaner i Roskilde. 1315:
246. — 3. B. Bentsen, væbner. 1315:313. —
4. B. Bille. 1316: 361. 1317: 435, 521. —
5. B. Bing, væbner. 1315:313. — 6» B. Jon
sen, væbner. 1313: 101. — 7. B. Mogensen,
væbner. 1314: 208. — 8. B., fæster i Hjelmaröd. 1313: 18.
Bemike se Lars.
Below se Wolf.
Benz se Heidenreich.
Berengar, pavelig pønitentiar. 1317: 425.

Bermundus— Burchard
Bermundus Maurini, johanniterpræceptor i
Salonum. 1317: 484.
Bernardus se Bernhard.
Bernhard, Bernardus: 1. B. Roiardi, ærkedegn
i Saintes. 1313: 62. — 2. B. dominikaner
prior i Reval. 1314: 148, 150, 151. — 3.
B. de Amano, johannitermunk. 1313: 3. —
4. B., greve af Anhalt. 1314: 219, 221. 1317:
513. — 5. B., greve af Gützkow. 1317: 513,
515. — (>. B. Goswin, rådmand i Stralsund.
1316: 398. — 7. B. Hasenkopf, tysk ridder.
1316: 356. — 8. B. Hinzemann i Zarren
tin. 1317: 472. — 9. B. Kopman, rådmand
i Rostock. 1313: 104. 1314: 129, 131. — 10.
B. (v.) Maltzan, tysk ridder. 1313: 52. 1314:
179, 182, 184,203. 1316:356. 1317:515Bernouer se Johan.
Bertekow se Ebel.
Bertold, Berthold: 1. B. Preen, tysk ridder.
1315: 356. — 2. B. v. Salzwedel, rådmand
i Stralsund. 1316: 398. — 3. B. Schöneweder, borger i Rostock. 1314: 155. — 4.
B. Schulte, tysk ridder. 1314: 216. — 5. B.
v. Wensien, holstensk ridder. 1314: 213. —
G. B.v. Winove, holstensk ridder. 1314: 213.
Bertram: 1. B., dekan i Hamburg. 1314: 164.
— 2. B. Parenbeke, estnisk vasal. 1314: 163.
— 3. V. Veltheim til Herbeck, tysk ridder.
1316: 349.
Beseler se Herbert.
Beteke v. Holtzendorf, tysk ridder. 1317: 460.
Bing se Bent.
Birger: 1. B. Jarl, hertug af Sverige. 1313:
116. — 2. B., konge af Sverige. 1313: 46,
52, 106. 1314: 147, 229. 1315: 286. 1317:
482. — 3. B. Petersson, svensk ridder. 1314:
203. — 4. B. Torkilsen, ridder. 1314: 214.
— 5. B., borger i Roskilde. 1314: 127.
Birkhan se Lambert.
Bise se Niels Pedersen.
Blankenburg se Anselm, Henning.
Blok se Markvard.
Bly se Tyge.
Bo: 1. B., præst i Gårdsby. 1315: 306. — 2.
B. af Mjöbäck, svensk ridder. 1314: 134. —
3. B. Hvid, abbed Peder i Ringsteds famulus. 1317: 490. — 4. B. Nilsson, svensk stor
mand. 1313: 52.
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Bocholt se Arnfast, Henrik og biskop Jens af
Slesvig.
Bochop se Johan.
Bocino se Petrus.
Bodil af Store Heddinge. 1314: 127.
Bodo v. Wanzleben, tysk adelsmand. 1316:
349Boghemilen se Henneke, Machorius.
Boidekin Christiani, pebling i Bremen. 1317:
425Bolt se Kristian, Troels.
Bolto (se også Erkemboldus) v. Eckernförde,
tysk ridder. 1316: 356.
Bonde: 1. B. Snavs, væbner. 1315: 313. —
2. B. Naske, væbner. 1315: 314. — 3. B. Ni
elsen, væbner. 1316: 377.
Bonde sejens, Niels.
Borchard se Burchard.
Bornholm se Godskalk, Henrik.
Bost se Niels.
Bovico se Petrus.
Bove Klementsen i Väsby. 1315: 253.
Brakel se Daniel.
Brasse se Niels.
Bredow se Mathias.
Brobergen se Johan.
Brok se Esger, Jens, Niels Brok.
Broder Degn, kannik i Århus. 1313: 105.
1314: 227.
Brun se Erik, Peder.
Bruno: 1. B., kantor i Hamburg. 1313: 74,
95, 128. — 2. B. Kopman, søn af Bernhard
K. i Rostock. 1313: 104.
Brunkow se Johan.
Bryde se Tyge.
Bryne se Jens.
Bryniolf, biskop i Skara. 1314: 134.
Buch se Johan og Konrad.
Buck se Anders.
Buckwald se Otto.
Budde se Ernst.
Budolfus, norsk franciskanermunk. 1313: 33.
Bugia se Garcia.
Bule se Johannes.
Burchard, Borchard: 1. B., ærkebisp af Mag
deburg. 1313: 56. 1315: 272. 1316: 353.
1317: 473, 513. — 2. B., biskop af Lübeck.
I3I4- 139, 164» *95, i96249- — 3-
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Burg—Droiseke

B., ærkedegn i Bremen. 1313:93, 94. — 4. B.,
præst i Lunde (Ditmarsken): 1314: 175. —
5. B. Sommer, borger i Stralsund. 1314:
144.
Burg, tysk adelsmand. 1316: 354.
Busso, Busse: 1. B. v. d. Dollen, tysk ridder.
1316: 405. 1317: 440, 441, 442, 443, 444,
445,446, 460,468,481, 513, 515. — 2. B. v.
Mansfeld, tysk greve. 1317: 513. — 3. B. v.
Wanzleben, tysk ridder. 1316: 349.
Bæg se Ivar, Niels.
Bøgeskov se Svend.
Bølling se Mads.
Bønstrup se Niels.
Bülow, se Frederik, Johan, Johannes.
C
Cabillo se Franciscus.
Galmeta se Raimundus.
Gappele, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Gappele se Godskalk Gappele.
Gats se Vilhelm.
Cecilie: 1. G., priorisse i Agnetekloster i Ros
kilde. 1315: 248. — 2. G., enke efter Jens
Sjællandsfar d. y., nonne i Agnete kloster i
Roskilde. 1315: 246, 248, 291. — 3. G., dat
ter af Oluf Flemming, nonne i Clara kloster
i Roskilde. 1316: 337, 355. — 4. G., enke
efter hr. Asser Jonsen. 1317: 476. — 5. G.,
datter af Henze Utrecht. 1314: 173.
Chavenovo se Artaldus.
Cinneke se Wasmod.
Claus se Nicolaus og Niels.
Clemens (se også Klemens): Cl. 5., pave:
1313: 3» 6, 55» 56» 57» 58, 59» 80» 61, 62, 63,
64» 72, 93» 94» IO9» "O- I3I4* J49> ^6»
175. 1317: 498, 501, 516.
Cola Petrucci de Tibertis, johanniter. 1313:9.
Crispin se Jakob.

D
Dacia se Anders, Jens, Petrus.
Dahlum se Balduin.
Dal se Jens, Oluf.
Dalenburg se Ludolf.
Damme se Henning.
Daniel: 1. D., kannik i Roskilde. 1315: 305.—

2. D., provst på Lolland. 1317: 510. — 3.
D. Brakel, estnisk ridder. 1313: 39, 40. —
4. D. Ubbesen, borger i Lund. 1313: 21.
Dargentin se Johannes.
Dechow se Henrik.
Degn se Broder, Jens Jakobsen, Niels, Petrus.
Dethard: 1. D., kannik i Stade. 1313: 16, 17.
1314: 157, 176. — 2. D., munk i Hude.
1314: 157.
Detlev, Ditlev: 1. D. Rutze; væbner. 1313:
82. — 2. D. Sehested, ridder. 1313: 84. —
3. D. Skiernov, væbner. 1313: 84. — 4. D.
Wolf, tysk ridder. 1313: 97. 1314: 216.
1315: 296. 1316: 333, 365, 372. — 5. D.
Ulv, fredløs. 1314: 169. — 6. D. fra Ålborg,
borger i Lübeck. 1314: 156.
Dewitz se Albrecht, Nicolaus.
Diepholz se Rudolf.
Dietrich: 1. D., abbed i Neuenkamp. 1315:
277. — 2. D., franciskanerprior i Stralsund.
1316: 342. — 3. D., provst i Bücken. 1314:
216. — 4. D. Vot, præst (i Lübeck?) 1317:
510. — 5. D. Teste, præst i Lübeck. 1315:
305. — 6. D. Frese, rådmand i Stralsund.
1314: 131. — 7. D. v. Kerckow, tysk ridder.
1314: 220. — 8. D. Kopman, borger i Ro
stock. 1313: 104. — 9. D. Raven, borger i
Rostock. 1314: 155. — 10. D. Schele, råd
mand i Stralsund. 1316: 398. — 11. D. v.
Schulenburg, tysk ridder. 1317: 513. —
12. D. v. Wolmersdorf, tysk ridder. 1317:
460.
Dissow se Eckhard.
Dobislav v. Eickstedt, tysk væbner. 1317:460.
Dobislav se Henrik, Herman.
Dolen se Engelbert, Nicolaus, Tile, Valdemar.
Dolien se Busso, Villekind.
Dolmer se Frederik.
Doneldey se Franz.
Doren se Frese.
Dosenrode se Henneke, Leo.
Dosenrøde: fejl hos Hvitfeld for Droiseke, s. d.
Dotenberg se Johan.
Droiseke, Dosenrøde (!) v. Kröcher, tysk rid
der. 1315: 280 (Dosenrøde, fejl hos Hvit
feld). 1316: 349, 405. 1317: 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 460, 462, 468, 481, 513,
5I5-

Due—Erik
Due se Morten.
Dus se Niels Mandrup.
Duser (v. Genzkow), tysk ridder. 1317:
5I5Dyde se Mads.

E
Ebbe: 1. E., alterpræst i Roskilde. 1317: 507,
508. — 2. Ebbe Balle, stormand. 1314:
170.
Ebel v. Bertekow, tysk ridder. 1314: 220.
Eberhard: 1. E. v. Kistemburg, prior for jo
hanniterordenen i Danmark, Sverige og
Norge. 1317: 484. — 2. E. v. Wildeshausen,
kannik i Bremen. 1315: 255. — 3. E. Moltke, tysk ridder. 1315: 254, 313. — 4. E.
Mekes, estnisk vasal. 1314: 163. — 5. E. v.
Kramon, tysk ridder. 1316: 356 (vistnok
identisk med Konrad v. Kramon).
Echoff se Arnold, Hugo.
Eckernförde se Bolto.
Eckhard, Eggert: 1. E. v. Dissow, tysk ridder.
1313: 81. — 2. E. Kletkamp. 1313: 82, 84.
— 3. E. v. Küren, svensk ridder. 1313: 52.
1314: 184, 203. 4. E. Polz, tysk ridder.
1315: 3I3Edder se Eskil.
Edward 2., konge af England. 1317: 502, 511.
Egeside se Peder.
Eggert se Eckhard.
Eickstedt se Johan.
Ekbert, lysestøber i Lübeck. 1517: 471.
Elav: 1. E., ærkebiskop af Nidaros. 1313: 33,
42, 66. — 2. E. Skriver, svensk ridder.
1313: 101. 1315: 313. — 3. E. i Grevlunda.
1313: 18.
Elding Nielsen, fredløs. 1314: 170.
Elene se Helene.
Elisabet, Elisabeth: 1. E., enke efter hertug
Erik Knudsen af Halland. 1317: 435. —
2. E., datter af fyrst Nicolaus af Rostock.
1316: 330, 332, 333, 335. 1317: 437. — 3.
E., enke efter Henrik Jung fra Slagelse.
1317: 471. — 4. E., nonne, datter af Johan
Zarrentin i Lübeck. 1317: 510. — 5. E.,
frue, skænker gods i Tystofte. 1314: 234.
Engelbert, Engelbrecht: 1. E., biskop af Os
nabrück. 1313:56, 62, 64. — 2. E. v. Dolen,
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estnisk vasal. 1314: 163. — 3. E. v. Baum
garten, rådmand i Rostock. 1314: 131.
Engelbrecht se Engelbert.
Enghedes se Nicolaus.
Erik: 1. E. 4. Plovpenning. 1314: 162. — 2.
E. 5. Clipping. 1313: 25, 92. 1314: 167. —
E. 6. Menved. 1313: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 19, 20,
24, 28, 30, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51,
52, 53? 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98,
100, 101, 102, 104, 106, 112, 126, 1314:
129, 130, 131, 132, 145, 146, 147, 148, 151,
152, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 167,
168, 169, 170, 171, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 190, 191, 192, 197, 198, 200,
202, 203, 204, 208, 209, 210, 212, 213, 215,
217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 228,
233, 239. 1315: 243, 244, 245, 251, 258,
259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 280, 281,
286, 289, 290, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
3°5, 307, 308, 3°9, 311, 3J2, 313, 3H, 3*5,
316, 318, 320, 324. 1316: 330, 331, 332,
333, 338, 347, 348, 349, 35°, 35 L 352, 353,
354, 356, 357, 359, 360, 365, 366, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
383, 385, 386, 387, 390, 391, 393, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 419, 420. 1317: 421,
422, 423, 424, 427, 431, 436, 437, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 457, 458, 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 475,
482, 483, 485, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 500, 501, 503, 506, 507, 508, 509,
513, 514, 515, 521, 525, 526, 527, 528. —
3. E. 2., hertug af (Sønderjylland. 1313: 2,
15, 35, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 115. 1314: 142, 154, 159, 205. 1315:
265, 311, 312, 313, 314, 315. 1316—17:
420. 1317: 513, 515. — 4. E., herre af Lan
geland. 1315:308, 309. 1316:343, 344, 345.
1317: 455. — 5. E. Knudsen, hertug af Hal
land. 1317: 435. — 6. Erik, konge af Sve
rige. 1313: 116. — 7. E., søn af kong Valde
mar af Sverige. 1315: 328. — 8. E., hertug
af Sverige. 1313: 1, 52, 53, 65. 1314: 167,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 203.
1315: 302, 311, 313. 1317: 421. — 9. E. i.,
hertug af Sachsen. 1313: 82, 83, 97. 1314:
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Erkemboldus — Gentilis

130, 159? 225. 1315: 265. 311, 315. 1316:
347» 348» 356. 1317« 5!5- — 10. E- Blans,
ridder. 1315:314. — 11« E. Brun, i Hjelms
lev herred. 1316: 416. — 12. E. Eriksen,
ridder. 1313: 89, 170, 313. — 13. E. v. Gat
tersleben tysk adelsmand. 1316: 349. —
14. E. (Holk), marsk. 1315: 314. — 15.
E. Iversen, ridder. 1315: 313. — 16. E.
Jensen, Fyn. 1317: 434. — 17. E. Nielsen,
væbner. 1316: 377. — 18. E. Quazer, bor
ger i Lund. 1315: 288. 1317:456. — 19. E.
Østensen, Hjelmslev herred. 1313: 122.
Erkemboldus kaldet Bolto, kannik i Bücken,
notar. 1314: 137. 1315: 304.
Erland Svendsen, borger i Lund. 1315: 284.
1316: 339, 340, 34 > •
Ernst Budde, tysk ridder. 1314: 221, 225.
Esbern: 1. E. Ågesen, ridder. 1313: 101. —
2. E. Larsen, Lolland. 1315: 282. — 3. E.
Marsvin, Fyn. 1317: 434. — 4. E. Mogen
sen, ridder. 1313: 89, 101. — 5. E. Riggei
sen, væbner. 1314: 174.
Esger: 1. E., ærkebiskop af Lund. 1313: 5, 6,
12, 32, 36, 96, 120. 1314: 135, 145, 146, 153,
201, 208, 209, 210, 228. 1315: 242, 292,
301, 306. 1316: 336,368, 388, 394, 395,
401, 402. 1317: 430, 431, 432, 454, 477,
480, 482, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498» 499» 500, 501, 512, 513, 515, 522.
— 2. E., biskop af Århus. 1313: 110.
1314: 146. — 3. E. Brok. 1316: 382. —
4. E. Frost, stormand. 1314: 170.
Eskil: 1. E. Edder, fredløs. 1314: 170. —
2. E. Grib, høvedsmand i Warnemünde.
1314: 238. — 3. E. Krag. 1317: 418. — 4.
E. Mogensen, ridder. 1313: 32. — 5. E., i
Gesing. 1317: 453. — 6. E. af Hellestad,
svensk ridder. 1314: 134.
Essen se Herman.
Eudo, notar i Quimper. 1313: 3.
Eufemia: 1. E. ~ hertug Kristoffer. 1315:
261. — 2. E., datter af fyrst Vizlav af Rü
gen. 1313: 46.
Eustachii se Hugo.

F
Fader, prior i Dalby. 1313: 5.
Falkenhagen se Johan, Peder.

Femern se Johan.
Fikke se Frederik.
Filip Ingvaldsson, svensk stormand. 1313: 52.
Fisch se Peder.
Flechtingen se Henrik.
Flemming se Jakob, Oluf.
Fleskhard se Johan.
Florke Ravelicke, estnisk vasal. 1314: 163.
Florentia se Stefan Kelis.
Flæp se Jakob Flæp.
Folmer Arnoldsen, ridder. 1315: 282, 313.
1316: 363. 1317: 467.
Folrad se Volrad.
Fontefagino se Raimundus.
Franciscus de Gabillo i Avignon. 1313: 3.
Franz Doneldey, kannik i Bremen. 1313: 74.
93» 94» 95- 1314: 128, 216.
Franz se Jens.
Frederik (Friedrich) Fikke: 1. F., ærkebiskop
af Riga. 1313: 39, 40. 1317: 473. — 2. F.,
ærkebiskop af Salzburg. 1317: 473. — 3. F.,
dekan i Bremen. 1313: 74, 93, 94, 95. 1314:
128, 165, 166. 1316: 369. — 4. F., kannik i
Eutin. 1314: 196. — 5. F. v. Alvensleben,
tysk ridder. 1315: 280. — 6. F., greve af
Beichlingen. 1316: 338. — 7. F. v. Bülow,
tysk ridder. 1316: 356. — 8. F. Dolmer,
væbner. 1314: 146, 230. — 9. F. fra Hel
singborg, borger i Stralsund. 1313: 54.
1314: 144. — 10. F., greve af Meissen.
1316: 353. — 11. F. Moltke, tysk ridder.
1313: 46, 104. — 12. F. Pedersen, væbner.
1315: 314. — 13. F. Quatz på Rügen.
I3I5- 293.
Frese v. Doren, tysk ridder. 1313: 81.
Frese se Dietrich.
Friis se Godike, Jens, Knud, Niels, Otto,
Svend.
Frost se Esger.
Fynbo se Svend.

G
Gås se Peder.
Galige, borger i Lund. 1314: 208.
Garcia Bugia, johanniterpræceptor i La Horta.
1317:484Gattersleben se Erik, Henrik, Rudolf.
Gentilis de Ponte, johannitermunk. 1313: 3.

Genvejr—Gunzelin
Genvejr se Jens.
Georg Hasenkopf, tysk ridder. 1315: 281.
1317: 405, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 460, 462, 468, 481, 513, 515.
Gerhard: 1. G., fhv. ærkebiskop af Bremen.
1313: 64. — 2. G., ordensmester i Livland.
1313: 39, (40), 49- 1316: 334. — 3. G. 2.,
greve af Holsten-Plön. 1316: 378. 1317:
421. — 4. G. 3., greve af Holsten-Rendsborg. 1313: 52. 1315: 295, 296, 297, 298,
299. 1316: 335, 350, 356, 379, 380, 382,
383. 1316—17: 420. 1317: 427, 513, 515,
525. — 5. G. 4, greve af Holsten-Plön.
1313: 52. 1314: 130, 158, 159, 160, 178.
1315:265,266, 267, 268, 317. 1316:378.—
G. G. v. Angermünde, borger i Stettin.
1313: 54. — 7. G. v. Alvensleben, tysk
adelsmand. 1315: 280. — 8. G. Hohenbeck, estnisk vasal. 1314: 163. — 9- G.
Kopmann i Rostock. 1313: 104. — 10. G.
Reynoldi, rådmand i Rostock. 1314: 131.
— 11. G. Quatz på Rügen. 1315: 293. —
12, G., borger i Dortmund. 1313: 23.
Gerlach Jung, borger i Lübeck. 1317: 471.
Gertrud, enke efter Henze Utrecht i Roskilde.
1314: 173.
Gerwin Wilde, rådmand i Rostock. 1314:
129, 131.
Ghingo de Bello Gastro, johanniterpræceptor
i Viviers. 1317: 484.
Gleichen se Henrik.
Godeke: 1. G., biskop af Minden. 1314: 140.
— 2. G. Friis, væbner. 1315: 246. — 3. G.
Vretup, borger i Lübeck. 1314: 152. —
4. G. v. Örten, estnisk vasal. 1314: 163.
Godenthorp se Johan.
Godskalk, Got(t)schal (c)k: 1. G., præst i
Sandby, provst på Lolland. 1313: 13. — 2.
G. v. Alvensleben, tysk adelsmand. 1313:
97. — 3. G. v. Ascheberg, tysk ridder. 1313:
81. — 4. G. Bornholm, vikar i Greifswald.
1316: 342. — 5. G. Gappele, estnisk vasal.
1314: 163. — 6. G. v. Küren, svensk stor
mand. 1313: 52. — 7. G. Lille af Finstrup,
ridder. 1314: 169, 170. — 8. G. Limbæk,
marsk. 1313: 82, 84. — 9. G. Preen, est
nisk vasal. 1314: 163. — 10. G. Preen, tysk
ridder. 1316: 356.
2. Række. VII.
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Goswin se Johan.
Goswin, munk i Antvorskov. 1314: 177, 187.
Gotan Mörder, foged på Rügen. 1314: 225.
1315:293.
Gotland se Henrik.
Gotfred, biskop af Schwerin. 1313: 55. 1314:
139, 164, 188, 195.
Grabow se Martin.
Gregers: 1. G. Hågensen, væbner. 1315: 313.
— 2. G. Holgersen, væbner. 1313: 101. —
3. G. Jonsen afRønninge, væbner. 1313:18.
Gregor, fhv. pavelig legat. 1314: 201.
Gremer Jonsen, væbner. 1315: 313.
Gren se Lars.
Grete se Margrete.
Grib se Eskil.
Grifeke, brandenburgsk ridder. 1314: 220.
1317:460, 513.
Gris se Gunne, Niels.
Groten, lüneburgsk adelsslægt. 1316: 354.
Grove se Ludolf.
Grubbe se Ivar, Jakob, Jens, Peder.
Grube se Johan.
Gualdo se Riccardus.
Gudmar Magnusson, svensk stormand. 1313:
52.
Gudmund i Östaröd. 1313: 18.
Günther: 1. G. v. Levetzow, tysk ridder.
1313: 104. 1315: 281. — 2. G., greve af Lin
dau. 1317: 460, 513. — 8, G. v. Käfernberg, tysk ridder. 1315: 278, 319. 1317:
460, 462, 513.
Güstow se Henrik.
Gützkow se Johan.
Guido, kansler og dekan i Lund. 1314: 208,
209, 210. 1315: 308, 309. 1316: 366. 1317:
421, 423.
Guillelmus, se også Vilhelm: 1. G., kardinal.
1314: 149. — 2. G. Meschini, pavens vicekammermester. 1313: 12, 36.
Guldene se Uldelempe.
Gunne Gris, svensk væbner. 1313: 52. 1314:
184, 203.
Gunner Ågesen, væbner. 1315: 313.
Gunzelin: 1. G., greve af Schwerin. 1316:
356. — 2. G. v. Putlitz, tysk ridder. 1317:
513. — 3. G. v. Wanzleben, tysk adelsmand.
1316: 349.
23
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Gyde Tues i Mjolden. 1314: 232. 1317: 453.
Gøde Nielsen, ridder. 1313: 101. 1314: 170,
171.
H

Hågen: 1. H. Pedersen, væbner. 1315:314. —
2. H. Rigvaldsen, væbner. 1315: 314. —
3. H., fæster i Lerbergstorp. 1313: 18.
Håkon 5., konge af Norge. 1313: 1, 33, 52,
53. 1314: 179, 182. 1315:286. 1317:482.
Hadrian 4., pave. 1316: 394.
Hak se Jakob, Niels, Thomas.
Halfdan: 1. H., gardian i Slesvig. 1317: 426.
— 2. H. Jern, væbner. 1315: 314.
Halvard, kong Håkon af Norges notar. 1313:
33Hamund Hamundsen Lille, ridder. 1315:
313.1316:399.1317:434.
Hamborg se Henrik.
Hane se Johan Hane.
Hans se Hasse, Jens, Johan.
Hartlev Kruse, borger i Ribe. 1314: 230.
Hartung, biskop af Øsel. 1313: 39, 40, 49.
Hartvig: 1. H. Krummedige, væbner. 1313:
84: — 2. H. Wolf, ridder. 1313: 82.
Hasenberg sejens.
Hasenkopf se Georg.
Hasse: 1. H. Krummedige, væbner. 1313: 82,
84. — 2. H. (Hense) v. Wedel, tysk ridder.
1317: 460.
Hattorp se Herman, Johan.
Hebt se Johan.
Hee se Niels.
Heidebreck se Henrik.
Heidenreich v. Benz, tysk ridder. 1314: 220.
1317: 460.
Heiligenstedten se Herman.
Heine se Henrik.
Helene,
Jens Voltersen i Ribe. 1314: 232.
1317: 453Helge, biskop af Oslo. 1313: 66.
Helionus de Villanova, johanniterpræceptor i
Manosque. 1317: 484.
Helmold Lode, estnisk vasal. 1314: 163.
Helpte se Sabel.
Helsingborg se Frederik.
Hemming Olufsen, væbner. 1315: 246.
Henneke se også Johan. 1. H. Boghemilen,

borger i Lübeck. 1317: 471. — 2. H. Do
senrode, væbner. 1315: 314. — 3. H. Skielbre, væbner. 1315: 314.
Henning se også Johan. 1. H. v. Blankenburg,
tysk ridder. 1314: 221. 1315: 319. 1316:
405. 1317: 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 460, 468, 481, 513. — 2. H. v. Damme,
rådmand i Rostock. 1314: 131. — 3. H. v.
Gattersleben, tysk ridder. 1315: 272. — 4.
H. v. Plau, tysk ridder. 1317: 513, 515. — 5.
H. Podebusk, tysk væbner. 1314: 221. —
6. H. v. Stegelitz, tysk ridder. 1314: 220.
Henrik, Heine, Henricus: I Gejstlige: 1. H.,
biskop af Reval. 1313: 39, 40, 49, 126.
1314: 148, 162. — 2. H., biskop af Camin.
1315: 278. 1317: 440, 441, 513. — 3. H.,
abbed i Løgum kloster. 1313: 91. — 4. H.,
abbed i Dünamünde. 1314: 162. — 5. H.,
provst i Preetz. 1316: 371. — 6. H., skat
mester i Bardowiek. 1317: 516, 518, 520,
524. — 7. H., skatmester i Hamborg. 1313:
74, 95- 1314: 128. — 8« H., skatmester i
Verden. 1314: 231. 1315: 240, 241. —
9. H., ærkebiskop Esgers prokurator ved
kurien. 1313: 36. — 10. H. de Amano, jo
hannitermunk. 1313: 3. — 11. H., munk i
Ryd. 1316: 371. — 12. H., franciskaner i
Lübeck. 1313: 92.
II Verdslige: 1. H. 2., fyrste afMeklenborg.
1313: 8, 24, 43, 46, 52, 97, 102. 1314: 129,
130, I3L 132, 147, ^2, 159, 182, 167, 179,
182, 183, 190, 191, 219, 225.1315*243, 256,
265, 272, 276, 278, 296, 300, 316. 1316:
335, 338, 350, 353, 356, 365, 372, 374, 378,
381, 382, 405, 409.1317: 420,421,422,423,
427, 437, 440, 445, 446, 462, 463, 484, 485,
487, 5*3, 515, 527- — 2- H. 3., greve af
Schwerin. 1313: 81, 82, 83, 84, 85, 86.
1314: 130. 1316: 311, 315, 351, 352, 356.
1317:513, 515, 527- — 3- H., greve af Beich
lingen. 1316: 338. — 4. H. greve af Glei
chen. 1314: 133, 229. 1315: 310. 1316:
356. — 5. H. v. Alvensleben, tysk ridder.
1315: 280. 1317:460. — 6. H. v. Alverstorf,
tysk ridder. 1313: 81. 1315: 254. 1316:
365. — 7. H. af Ariselle, estnisk vasal. 1314:
163. — 8. H. Behr, tysk ridder. 1313: 52,
53.-9- H.v. Bocholt, rådmand i Lübeck.

Henrik—Hoya
1314: 237. — 10. H. Bornholm, oldermand
i Stralsund. 1316: 364. — 11. H. Bekeshovede, estnisk vasal. 1313: 39, 40. — 12.
H. v. Dechow, tysk ridder. 1313: 104.
1314: 225. — 13. H. v. Gattersleben, tysk
adelsmand. 1316: 349. — 14. H. v. Got
land, rådmand i Rostock. 1314: 131. —
15. H. v. Güstow, tysk ridder. 1316: 356.
— 16. H. Hamborg, borger i Rostock.
1314—18: 238. — 17. H. v. Heidebreck,
tysk ridder. 1317: 515. — 18. H. v. Hitsuede, rådmand i Stade. 1314: 216. — 19.
H. Jung fra Slagelse, borger i Lübeck.
1317:471. — 20. H. Kletkamp, tysk ridder.
1315: 314. — 21. H. v. Kökeritz, tysk rid
der. 1317: 460. — 22. H. v. Kröcher, tysk
ridder. 1315: 280. 1316: 349. 1317: 513. —
23. H. Lang, medudsteder af brevet om
bøndernes oprør. 1313: 89. — 24. H. Lechtes, estnisk vasal. 1313: 39, 40. 1314: 163.
— 25. H. v. Maltzan, tysk ridder. 1314:
184, 203. 1317: 515. — 26. H. Mörder
tysk ridder. 1314: 155. 1315: 281. — 27. H.
Nielsen, forlover for Jens Uffesen. 1314:
168. — 28. H. Paghe i Zarrentin. 1317:
472. — 29. H. Ravelicke, estnisk vasal.
1314: 163. — 30. H. Schenk v. Flechtingen,
tysk ridder. 1316: 349. — 31. H. v. Schenkendorf, tysk ridder. 1317: 460. — 32. H.
Schlichtop, rådmand i Rostock. 1313: 104.
1314: 129. — 33. H. Söneke, tysk ridder.
1317: 515. — 34. H. Spliet, tysk ridder.
1314: 213. — 35. H. v. Stegelitz. 1314: 220.
1316:405.1317:460, 513. — 36. H. (Heine)
v. Stralendorf, tysk ridder. 1316: 356. —
37. H. Storm, tysk ridder. 1316: 365. —
38. H. v. Thunen, tysk ridder. 1315: 281.
— 39. H. Uffesen. 1314: 168. — 40. H.
Wackerbart, tysk ridder. 1316: 365. —
41. H. v. Warmsdorf, tysk ridder. 1315:
272. — 42. H. v. Wesenberg, tysk ridder.
1314: 213. — 43. H. v. Vilist, tysk ridder.
1317: 515. — 44. H. (Heine) Witte, est
nisk vasal. 1314: 163 (bis). — 45. H. Wolf,
tysk ridder. 1314: 225. — 46. H. Volkow.
1317: 460. — 46. H. fra Kalmar, borger i
Lübeck. 1314: 152. — 47. H., Herman,
Dobislavs broder. 1315: 293.
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Henze se også Hasse: 1. H. Smalsted, væbner.
1315: 314. — 2. H. Utrecht, borger i Ros
kilde. 1314: 173.
Herbert Beseler, rådmand i Rostock. 1314:
131Herlug: 1. H. Jakobsen, ridder. 1313: 101,
121. 1315: 270, 313. 1316: 337, 355. — 2.
H. Sehested, væbner. 1315: 314.
Herman: 1. H., provst i Schwerin. 1314: 188.
1315 (biskop af Schwerin): 255, 256. 1316:
35$, 374- I3I7- — 2- H., provst i Wildeshausen. 1314: 165, 166. — 3. H. v. Hei
ligenstedten, kannik i Hamborg. 1313: 55,
95. 1314: 128. — 4. H. v. Sconenborne,
præst i Lübeck. 1315: 305. — 5. H. Albert
sen, marsk. 1317: 457, 467. — 6. H. v. An
germünde, borger i Stettin. 1313: 54. —
7. H. Drav i Næstved. 1315: 323. — 8. H.
v. Essen i Dortmund. 1313: 23. — 9. H. v.
Hattorp i Lübeck. 1314—36: 237. — 10. H.
fra Næstved, borger i Lübeck. 1317: 471. —
11. H. v. Lehmhus, rådmand i Rostock.
1314: 131. — 12. H. v. örtzen, tysk ridder.
1316: 356. — 13. H. Orges, estnisk vasal.
1314: 163. — 14. H. Pohlmann i Zarren
tin. 1317: 472. — 15. H. Wederde, tysk
ridder. 1316: 349. — 16. H. v. Vitzen, tysk
væbner. 1317: 509. — 17. H. v. Wokenstädt, tysk ridder. 1314: 221. — 18. H. v.
Wokrent, rådmand i Rostock. 1314: 131. —
19. H., rådmand i Kiel. 1316: 411. — 20.
H., Dobislavs søn på Rügen. 1315: 293.
Hildebold, kantor i Bremen. 1314: 165, 166.
Hildensem, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Hinke Ravelicke, estnisk vasal. 1314: 163.
Hinzemann se Bernhard og Kristian.
Hohenbeck se Gerhard.
Holbæk se Jens, Lars.
Holk se Jens.
Hollinger se Jens.
Holger: 1. H. Jensen, væbner. 1313: 101. —
2. H. Nielsen, ridder. 1313: 89, 101. 1314:
146.1315:254.
Holste v. Teterow, rådmand i Rostock. 1314:
131.
Holtzendorf se Beteke.
Hoya se Otto.
Hugo: 1. H. Eustachii, johanniterpræceptor i
23'
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Aix. 1317:484. — 2. H. Echoffi Dortmund.
1313: 23.
Hvid se Bo, Oluf.
I
Ilenfeld se Ulrich.
Illuge Thomsen, ridder. 1314: 146.
Impe se Tyge.
Ingeborg: 1. I., dronning af Danmark. 1317:
421. — 2.1. ~ hertug Erik af Sverige. 1314:
179, 182. — 3. I. ~ hertug Valdemar af
Sverige. 1314: 183. — 4. I. ~ Hamund Hamundsen. 1316: 399.
Ingefred, enke efter Peder Nielsen af Tåsinge.
1315: 287.
Ingeman, fæster i Grevlunda. 1313: 18.
Ingjald, biskop af Hamar. 1313: 66.
Ingvar: 1. I., præst i Fraugde. 1314: 206. —
2. I. Hjort, ridder. 1313: 97. 1315: 254,
308, 309, 313. 1316: 382. 1317: 457, 467,
507, 52i.
Innocens 3., pave. 1316: 394, (395).
Isak Poulsen, bondefører. 1313: 89.
lugulo se Masinus.
Iwan v. Restorf, tysk ridder. 1317: 513, 515.
Ivar: 1. I. Bæg, væbner. 1315: 313. — 2. I.
Jensen, væbner. 1315:314. — 3. I. Grubbe,
stormand. 1313: 89.

J
Jakob, Jacobus: 1. J., dekan i København.
1315: 252. — 2. J. Mortensen, kannik i Ros
kilde. 1313: 177, 187. — 3. J. de Monte
Leone, johannitermunk. 1313: 3, 42. — 4.
J. de Roca, klerk i Gahors stift, pavelig
kollektor. 1316: 404. 1317: 473. — 5. J.
Martini de Vezzano, notar i Luna stift.
1313: 3, 9. — 6. J., fhv. greve af Halland.
1313: 33. — 7. J. Abildgård, væbner. 1313:
108. 1315: 314. — 8. J. Aviansen, hertug
Kristoffers famulus. 1316:367. — 9.J. Bane,
væbner. 1315:314. — 10. J. Bosen, væbner.
1314: 174. — IL J. Grispin, rådmand i
Stralsund. 1316: 398. — 12. J. Ebbesen,
ridder. 1314: 170. — 13. J. Ebbesen, borger
i Roskilde. 1314: 173. — 14. J. Flemming,
væbner. 1315: 313. — 15. J. Flæb. 1313:67,

89- 1315: 308, 309, 313. 1316: 333, 372.
1317: 421, 457. — 16. J. Grubbe. 1314:
146. 1315: 313. — 17. J. Hak, væbner.
1315: 313. — 18. J. Jonsen af Rønninge.
1313: 18. — 19. J. Nielsen, Rane, væbner.
1314: 146. 1315: 313. — 20. J. Nielsen,
forlover for hertug Erik 2. af Sønder
jylland. 1313:82. — 21. J. Pedersen i Dags
torp. 1314: 209. — 22. J. Parenbeke, estnisk ridder. 1313: 39, 40. — 23. J. Roost,
væbner. 1315:314. — 24. J. Sieppel, bonde
fører. 1313: 89. — 25. J. Urne, ridder.
1313: 101. — 2G. J. Vilhelmsen, borger i
Roskilde. 1314: 127.
Jens (se også Johan og Johannes, Jon): I
Gejstlige: 1. J. Grand, tidligere ærkebiskop
af Lund (1289—1302), ærkebiskop af Bremen (1307—26). 1313: 16, 17, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, 93, 94, 95,
109. 1314: 128, 136, 137, 139, 140, 141,
149, 157, 164, 165, 166, 172, 175, 176, 186,
188, 189, 193,194, 195, 196, 199, 207,
216, 231. 1315: 240, 241, 249, 255, 256,
304. 1316: 362, 369, 370, 397, 403, 404.
1317: 425, 428, 433, 438, 439, 447, 448,
449, 450, 473, 486, 516, 517, 518, 519, 520,
523, 524. — 2. J., biskop af Ribe. 1313:
98, 100. 1313—27: el. 1369—88: 125. 1314:
143, 162, 178, 230, 232. 1315: 260, 311.
1317- 453, 495, 5O°- —
J-, biskop af
Slesvig. 1313: 96. 1315: 311. 1317: 495. —
4. J., biskop af Århus. 1314: 167. — 5. J.,
provst i Århus. 1313: 31. — 6. J., provst i
Odense. 1317: 434. — 7. J. Barn, prior i
Odense. 1315: 283. 1316:400. 1317:434.—
8. J. (Hans!), prior i Antvorskov. 1313:
118. — 9. J., dominikanerprior i Slesvig.
1317: 426. — 10. J. Franz, kannik i Lund.
1317: 522 (se også under II Verdslige). —
11. J. Kande, kannik i Lund. 1317: 522. —
12. J.Tybjærg, kannik i Roskilde. 1317: 508.
II Verdslige: 13. J. Ågesen, ridder. 1315:
254- — 14- J. (Hans!) Åstredsen i Valby.
1313: 119. — 15. J. Bryne, bondefører.
1313: 89. — 16. J. Brok, ridder. 1314: 170.
— 17. J. Bondesen, væbner. 1315: 314. —
18. J. Dagsen, i Skåne. 1315: 242. — 19.
J. Dal, fredløs. 1314: 170. — 20. J. Danske,

Jens—Johan
tjener i Gudhem kloster. 1314: 134. — 21.
J. Esbernsen, væbner. 1315: 314. — 22.
J. Eskesen Bonde, ridder. 1314: 146. —
23. J. Estridsen, Hamund Hamundsens
foged. 1316: 399. — 24. J. af Felestad h.
1313* 69- — 25. J. Franz, møntmester.
1317: 507, 508 (se også under I Gejstlige).
— 26. J. Friis, ridder. 1315: 260, 313. —
27. J. Friis, stormand (= 26 eller 28?):
1313: 89. — 28. J. Friis, væbner. 1315: 313.
— 29. J. Frise i Tønder h. (= 17?): 1313:
91. — 30. J. Genvejr, væbner. 1314: 146. —
31. J. Godskalksen, væbner. 1314: 169. —
32. J. Grubbe, ridder. 1313:89. 1314: 168.
1315: 313. — 33. J. Grubbe, væbner. 1315:
314. — 34. J. Gunnesen, ridder. 1314: 170.
1315: 254. — 35. J. Gunnersen, borger i
Ribe. 1314: 230. — 36. J. Hasenberg, væb
ner. 1315: 313. 1317: 437- — 37. J. Helde,
væbner. 1313: 105. 1314: 227. — 38. J.
Holbæk, ridder. 1314: 146. — 39. J. Holk
af Kalleby, væbner. 1315: 314. — 40. J.
Hollinger, væbner. 1315: 313. — 41. J. Ja
kobsen Degn, væbner. 1315: 310. 1317:
452. — 42. J. Jakobsen. 1314: 214. — 43. J.
Jensen af Brønby, ridder. 1314: 146. —
44. J. Jensen (= 43?). 1313: 89. — 45. J.
Jonsen af Rønninge. 1313: 18. — 46. J. Juul,
borger i Roskilde. 1314: 173. — 47. J. Kå,
væbner. 1313: 21. — 48. J. Kande, ridder.
1313: 21. 1315: 254, 313. 1316: 333, 390,
391. 1317: 492. — 49. J. Kæl, bondefører.
1313: 89. — 50. J. Lavesen, ridder. 1313:
68. 1314: 146. — 51. J. Lavesen, væbner.
1315: 314. — 52. J. Lejle, fredløs. 1314:
169. — 53. J. Lykke, væbner. 1315: 314. —
54. J. Mogensen, ridder. 1313: 82. 1315:
314. 1316: 377. — 55. J. Mule af Bæg. 1313:
89. — 56. J. Navnesen, ridder. 1314: 138.
— 57. J. Nielsen af Taasinge. 1313: 89. —
58. J. Nielsen af Kås. 1313: 89. 1314: 170.
— 59. J. Nielsen, ridder. 1313: 18. — 60. J.
Nielsen, væbner. 1313: 82. 1315: 314. —
61. J. Nielsen på Sjællands landsting. 1316:
361. — 62. J. Olufsen, væbner. 1315: 313.
— 63. J. Olufsen, på Sjælland. 1314: 117.—
64. J. Ottesen, bonde. 1314: 170. — 65. J.
Pape, ridder. 1313: 87. 1314: 167, 170. —
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66. J. Papesen, bondefører. 1313: 89. —
67. J. Pedersen af Uglerup, ridder. 1315:
254. — 68. J. Pedersen, ridder. (= 67?).

1314: 170, 171, 226. 1315: 313. 1316: 376,
382. 1317: 467, 491. — 69. J. Pedersen
Trækkehære. 1313: 89. — 70. J. Pedersen
Stenderup, sønderjysk væbner. 1315: 314.
- 71. J. Pedersen, sønderjysk væbner.
1315: 314. — 72. J. Pedersen i Merløse.
1314: 121. 1315: 270. — 73. J. Pedersen,
bondefører. 1313: 89. — 74. J. Sigvardsen,
væbner. 1315: 314. — 75. J. Sjællandsfare
d. y. 1315: 246, 248. — 76. J. Sjællandsfare
d. æ. 1316: 361. — 77. J. Slæt, stormand.
1313: 89. 1314: 170. — 78. J. Sommersen,
borger i Roskilde. 1313: 67, 68, 69, 70, 71.
- 79. J. Staverskov, ridder. 1313: 89.
1314: 169, 170. — 80. J. Tat, på Sjælland.
1316: 414. — 81. J. Tagesen, stormand.
1314: 170. — 82. J. Tordsen, ridder. 1316:
377. - 83. J. Torsen, bondefører. 1313:
89. — 84. J. Turesen, stormand. 1314: 170.
85. J. Tygesen, væbner. 1315: 314. — 86.
J. Ubbesen, borger i Lund. 1313: 21. —
87. J. Uffesen, ridder. 1314: 168. 1315:
313. — 88. J. Uffesen (= 87?): 1314: 208.
— 89. J. Ulk, væbner. 1317: 505. — 90. J.
Voltersen, borger i Ribe. 1314: 232. 1317:
453—»l-J-,fæster i Grevlunda. 1313: 18.
Jern se Halfdan.
Johan (se også Henneke, Jens, Johannes og
Jon): 1. J. 4. (eller 5.), markgreve af Bran
denburg. 1313: 8. 1314: 219, 220. 1315:
276, 278, 279, 280, 286, 311, 312. 1316:
349, 35°, 353, 356, 4°5- 1317: 440, 44b
442, 443, 446, 513, 5'5- — 2. J. 2., fyrste af
Werle. 1313: 47, 81, 82, 83. 1314: 130, 159,
219, 225. 1315: 265, 272, 318. 1316: 351,
352, 356, 357, 358, 359, 360. 1317: 446. —
3. J. 3. (Henneke), junker af Werle. 1316:
356, 359, 360. 1317: 513, 515. — 4. J. 2.,
greve af Holsten-Kiel. 1315: 279. 1316:
365, 378, 379, 380. 1317: 513, 515. — 5. J.
3. (Henneke), greve af Holsten-Plön. 1313:
97- 1314: 130, 158, 159, 160, 212, 213, 225.
I315: 265, 266, 267, 268, 296, 297, 317.
1316: 333, 335, 353, 356, 365, 378, 379, 380,
382, 383, 411. 1317: 427, 513, 515, 525. —
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Johan — Kås

6. J., greve af Gützkow. 1314: 219, 221.—
7. J., greve af Oldenburg. 1314: 193, 194.
— 8. J., greve af Oldenburg-Delmenhorst.
1314: 193, 194. — 9. J., greve af Stotel.
1314: 194. 1316: 365. — 10. J. v. Alten
fähre, borger i Lübeck. 1314: 156. — 11. J.

v. Ampeleben, tysk adelsmand. 1316: 349.
— 12. J. Bernouer, estnisk vasal. 1313: 112.
— 13. J. Bochop i Zarrentin. 1317: 472. —
14. J. v. Brobergen. 1314: 207, 216. —
15. J. Brunkow, svensk væbner.-i3i4t 147.
— 16. J. v. Buch, tysk ridder. 1314: 184,
203. — 17. J. v. Bülow, tysk ridder. 1316:
356, 365. — 18. J. Dotenberg, tysk ridder.
1314: 221. — 19. J. (Hans) v. Eickstedt,
tysk ridder. 1314: 220. — 20. J. Falkenhagen, tysk ridder. 1314: 254. — 21. J. v. Fe

mern, rådmand i Rostock. 1314: 131. —
22. J. Fleskhard, borger i Rostock. 1317:
429. — 23. J. v. Godenthorp, tysk ridder.
1315: 254. — 24. J. v. d. Grube, borger i
Wismar. 1314: 237. — 25. J. Hane, estnisk
vasal. 1314: 163. — 26. J. Hattorp, råd
mand i Lübeck. 1314—36: 237. — 27. J.
Hebt, frisisk (?) væbner. 1315: 314. — 28.
J. v. Kröcher, tysk adelsmand. 1315: 280.
1316: 349. 1317: 513, 515. — 29. J. v. Krö
pelin, rådmand i Wismar. 1314—36: 237.
— 30. J. v. Küren, svensk ridder. 1314:
184, 203. — 31. J. Mörder, tysk ridder.
1314: 155, 225. — 32. J. v. Orten, estnisk
vasal. 1314: 163. — 33. J. Orges, estnisk
vasal. 1314: 163. — 34. J. Pape fra Neu
stadt, rådmand i Rostock. 1314: 131. —
35. J. Pape fra Altstadt, rådmand i Rostock.
1314: 131. — 36. J. Rosendal, tysk ridder.
1316: 356. 1317: 515. — 37. J. Ratmarsdorf, tysk ridder. 1313: 81. — 38. J. Rike
(Breyde?) (el. Jens Rig?), væbner. 1315:
314. — 39. J. v. Schlamersdorf, tysk ridder.
1314: 213. — 40. J. Schneider i Zarrentin.
1317: 472. — 41. J. Steffens, borger i Lü
beck. 1317: 510. — 42. J. Storm, tysk rid
der. 1316: 356. — 43. J. v. Trent, tysk rid
der. 1315: 254. — 44. J. Vate(?), tysk rid
der. 1313: 81. — 45. J. Wirs, tysk ridder.
1315: 293. — 46. J. Walstorp, tysk ridder.
1314: 213. — 47. J. v. Wedel, tysk ridder.

1315: 311, 3J4> 315- — 48. J. Wesenberg,
estnisk vasal. 1313: m. 1314: 163. — 49.
J. Witte afstår gods til klostret i Zarrentin.
1317: 472. — 50. J. v. Wulfsdorf, tysk rid
der. 1314: 213. — 51. J. v. Zarrentin, bor
ger i Lübeck. 1317: 510.
Johannes (se også Jens og Johan): 1. J. 22.,
pave. 1316: 384, 387, 388, 389, 394, 395,
397, 401, 402, 403, 404. 1317: 428, 430,
43 L 432, 433, 438, 439, 447, 448, 449, 450,
473, 477, 478, 479, 480, 482, 484, 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 5°°, 5°L 5*7,
518, 531. — 2. J., ærkebiskop af Riga.
1314: 162. — 3. J. Vielli, pavelig pønitentiar. 1316: 384. — 4. J., dekan i Reval.
1314: 148, 150, 151. 1315: 271. — 5. J.,
provst i Reval. 1314: 162. — 6. J., provst i
Bergen på Rügen. 1315: 293. — 7. J., ab
bed i Dargun. 1315: 277. — 8. J., skolefor
stander i Bremen. 1316: 370. — 9. J. Bule,
kannik i Bremen. 1314: 175. 1315: 304. —
10. J. v. Bülow, kannik i Schwerin. 1314:
188, 189. — 11. J. Kampe, kannik i Ham
borg. 1314: 149. — 12. J. v. Köslin, præst i
Greifswald. 1316: 342. — 13. J. v. Münster,
kannik i Riga. 1317: 469. — 14. J. Dargentin, vikar i Hamborg. 1314: 157. — 15. J.
de Perticaria, johannitermunk. 1313: 3. —
16. J. Parvus, Jens Grands auditør. 1314:
137. — 17. J. af Lüneburg, notar. 1314:
157, 189. 1315* 240, 241, 255. — 18. H. af
Mölln, notar. 1314: 172, 176, 196.
Jon: l.J. And, fæster i Grevlunda. 1313: 18.—
2. J. Assersen, væbner. 1317: 476. — 3. J.
Balhorn, væbner. 1313: 89. 1316: 382.
Jordan: 1. J., provst i Sallingsyssel. 1317:
493, 501. —2. J.v. Kampe, tysk ridder. 1316:
354. — 3. J. Niendorp. 1315:272. 1316:349.
Josef Mogensen, ridder. 1317: 507, 508.
Judas se Ture.
Jul se Jens, Knud, Peder, Thomas.
Jung se Gerlach, Herman, Henrik.
Jutta, datter af Erik 4. Plovpenning. 1315:
308, 309. 1316: 343, 345.
K

Kå se Jens.
Kås sejens Nielsen.

Kalv—Kristoffer
Kalv Pedersen, væbner. 1315: 314.
Kampe se Johannes, Jordan.
Kande se Jens.
Karl: 1. K., biskop af Linkoping. 1314: 183.
1317: 432. — 2. K., provst i Lund. 1313:
6, 32. 1317: 477, 478, 479, 480, 482. — 3.
K. 1. Robert, konge af Ungarn. 1315: 286.
— 4. K. Elineson, svensk ridder. 1313: 52.
1314: 203. — 5. K. Estridsen, væbner.
1315: 314. — 6. K. Jakobsen, stormand.
1313: 89. — 7. K. Pedersen, ridder. 1313:
89, 101. 1317: 521. — 8. K. Pedersen Kar
ske, ridder. (= 7?). 1313: 27. — 9. K. Pe
dersen, søn af Peder Olufsen af Tystofte.
1313: 26. — 10. K. Pedersen, ejer gods i
Tuse h. 1316: 367.
Karske se Karl Pedersen.
Karsow se Markvard.
Katrine, Katarina: 1. K., abbedisse i St.
Clara kloster i Roskilde. 1317: 487, 489. —
2. K., abbedisse i Vreta. 1314:133. — 3. K.,
enke efter markgrev Johan af Brandenburg.
I3i7‘ 513, 515Kelis Sertani se Stefan.
Ketil, biskop af Stavanger. 1313: 66.
Kikkenmester se Markvard.
Kiert se Ture.
Kivel, estnisk vasalslægt, se Tile. 1314: 163.
Klemens: K. Herlugsen, ridder. 1315: 246.
1317: 435, 437, 507Kletkamp se Eckhard.
Knud, Knut: 1. K. Slæt, provst i Århus.
1314: 232. 1317:453. — 2. K. Eriksen, kan
nik i Lund. 1316: 406, 424. — 3. K., prior
i Halsted kloster. 1313: 13. — 4. K., provincialprior for dominikanerne. 1315: 291,
308, 309. 1316: 343. 1317: 528. — 5. K.,
søn af Agge i Gasse. 1314: 232. 1317: 453.
— 6. K. Arnbjornsson, svensk ridder. 1314:
134. — 7. K. Bondesen, væbner. 1315: 314.
— 8. K. Friis, væbner. 1313: 82, 84. 1315:
311, 314, 315. — 9. K. Jonsson, svensk drost.
1314: 147. — 10. K. Jul. 1315: 270. — 11.
K. Likvidsson, svensk ridder. 1314: 203. —
12. K. Mule, kammermester. 1317: 521. —
13. K. Mule, ridder (?). 1317: 521. — 14.
K. Nielsen, ridder. 1315: 254. 1317: 521.
Konrad: 1. K., dominikanerprior iGreifswald.
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1316: 342. — 2. K., viceprior for dominika
nerne i Lübeck. 1313: 92. — 3. K. v. Buch,
tysk ridder. 1314: 184, 203. — 4. K. v. Kramon, tysk ridder. 1317: 515, cf. 1316: 356.
— 5. K. Moltke, tysk ridder. 1314: 225. —
G. K. Parenbeke, estnisk vasal. 1314:163.—
7. K. Preen, tysk adelsmand. 1315: 281. —
8. K. v. Quitzow, tysk ridder. 1317:513. —
9. K. v. Redern, tysk ridder. 1315: 319. —
10. K. Sage, estnisk vasal. 1314: 163. —
11. K. Witten, borger i Kolberg. 1316:
364Kopmann se Arnold, Bernhard, Bruno, Diet
rich, Gerhard.
Krage se Eskil.
Kramon se Eberhard og Konrad.
Krispin Lok, bondefører. 1313: 89.
Kristian: 1. K. 2., biskop af Ribe. 1313: 1,
29, 44. 1314: 138. — 2. K., provst i Ribe.
1314: 143. — 3. K., greve af Oldenburg.
1314: 193, 194. — 4. K., greve af Olden
burg-Delmenhorst. 193, 194. 1317: 437. —
5. K., søn af grev Johan af Oldenburg.
1314: 193, 194. — 6. K. Bjørnsen, væbner.
1315: 314. 1316: 377. — 7. K. Bolt, væb
ner. 1315: 314. — 8. K. Bosen, stormand.
1314: 170. — 9. K. Hemmingsen, byfoged
i Roskilde. 1314: 173. — 10. K. Hinzemann i Zarrentin. 1317: 472. — 11. K.
Iversen, væbner. 1315: 314. — 12. K. Jen
sen, stormand. 1314: 170. — 13. K. Lille,
kaldet Kube. 1313: 105. — 14. K. Niel
sen), bondefører. 1313: 89. — 15. K. Niel
sen, væbner. 1315: 314. — 16. K. Plovsen,
væbner. 1314: 146. 1315: 313. — 17. K.
Scherenbeke, estnisk vasal. 1314: 192.
Kristine: 1. K., enke efter hr. Eskil Mogen
sen. 1313: 32. — 2. K., enke efter hr. Knud
Mule. 1317: 521. — 3. K. ~ Jakob Vilhelmsen. 1314: 127. — 4. K., datter afJens
Sjællandsfar den ældre. 1316: 361. — 5. K.
Bondes i Mjolden. 1314: 232. 1317: 453. —
6. K. Krogs i Roskilde. 1313: 67, 68, 69,
70, 71.
Kristoffer: 1. K. 1., konge. 1314: 150, 162. —
2. K., hertug af Halland og Samsø. 1313:
8, 46, 52, 97. 1314: 159, 162. 1315: 261,
265, 285, 303, 319. 1316: 367, 398, 405,
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Krogs — Magnus

411. 1317: 443, 458, 466, 475, 512, 513
515. — 3. K., junker af Kiel. 1313: 97.
1314: 213.
Krogs se Kristine.
Kröcher, brandenburgsk adelsslægt. 1315:272,
278, se også Droiseke, Henneke, Henrik og
Johan.
Krummedige se Hartvig, Hasse.
Kube se Kristian Lille.
Küren se Eckhard (Eggert), Godskalk (Gotschalk), Johan.
Kurv se Niels.
Kyrning se Niels.
Käfernberg se Günther.
Kæl se Jens.
Køgemester se Torsten.

L
Lambert Birkhan, estnisk vasal. 1314: 163.
Lange se Henrik, Torsten Lange.
Lars: 1. L., skoleforstander i Ribe. 1315: 247.
— 2. L. Bemike, ridder. 1315: 314. — 3. L.
Gjordsen, væbner. 1316: 377. — 4. L. Gren,
væbner. 1315:314. — 5. L. Holbæk, borger
i Roskilde. 1313: 67, 68, 69, 70, 71. — 6. L.
Jonsen, ridder. 1314: 170. 1315: 313, 319.
1317: 421, 437, 457, 467. — 7. L. Jonsen,
væbner. 1315: 313. — 8. L. Jonsen, væb
ner. 1315: 314, 377. — 9. L. Larsen, ridder.
1314: 169, 170. — 10. L. Puge, væbner.
1315: 314. — 11. L. Tygesen, væbner.
1315: 313. — 12. L. Ulfsson, svensk ridder.
1314: 184, 203. — 13. L., fæster i Nöteboda.
1313: 18.
Lave: 1. L. Agesen, marsk. 1313: 89. 1314:
170, 171. 1315:313. 1316:382. — 2. L. Ågesen, væbner. 1315: 314. — 3. L. Jensen,
bondefører. 1313: 89. — 4. L. Lavesen i
Høng. 1314:169. — 5. L. Nielsen, stormand.
1314: 146.
Laxmand se Peder.
Lechtes se Henrik.
Lehmhus se Herman.
Lejle se Jens.
Lende se Niels.
Leo Dosenrode, væbner. 1313: 82, 84.
Leonardus de Tibertis, johanniterprior i Vene
dig. 1313: 3, 9, 41. 1317: 484.

Levetzow se Günther.
Lille se Asmod, Godskalk (Gotschalk), Ha
mund, Kristian, Povl, Svend.
Limbæk se Godskalk (Gotschalk), Markvard,
Otto.
Lindow se Ulrich, greve af Lindow.
Lode se Helmold, Nicolaus, Valdemar.
Lok se Krispin.
Loptrup se Tue.
Löser se Tamme.
Lucie ~ grev Ernst af Gleichen. 1314: 133.
Ludfried, prior i Riga. 1317: 469.
Ludgarde ~ Johan v. d. Grube i Wismar.
1313—1336: 237.
Ludolf: 1. L. Grove, kannik i Bremen. 1314:
216. 1315: 255. — 2. L. v. Dalenburg, tysk
væbner. 1313: 104. — 3. L. Nemitsen, rid
der hos hertug Erik 2. af Sønderjylland.
1315: 314. — 4. L. Skinkel, ridder hos Erik
2. af Sønderjylland. 1313: 84. — 5. L. Zep
pelin, tysk væbner. 1313: 104.
Ludvig: 1. L. Albertsen, væbner. 1313: 101.
1314: 239. 1315: 313- Kammermester.
1317: 423. Væbner. 1317: 457, 467. — 2.
Ludvig Ludvigsen, stormand. 1314: 170. —
3. L. v. Wanzleben, tysk ridder. 1316: 349.
Luggenhusen, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Lund se Troels.
Lunde se Peder.
Lunge se Oluf.
Lutteke Oua, friser. 1314: 142.
Lyder: 1. L. Mule, stormand. 1314: 168. —
2. L. v. Plön, tysk ridder. 1313: 81. 1316:
365Lydvard Nannesen, i Tønder. 1313: 11.
Lühe se Otto.
Lykke sejens.
Lüneburg se Johannes.
Lützow se Wipert.
M
Machorius Boghemilen, borger i Lübeck.
1317: 471.
Magnus (se også Mogens): 1. M., biskop af
Växiö. 1315: 306. — 2. M., søn af kong
Birger af Sverige. 1313: 46. — 3. M. Gregersson, svensk ridder. 1313: 22. — 4. M.
Karlsson, svensk ridder. 1313: 52.
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Mads—Nase
Mads (se også Matheus, Mathias): 1. M. Bol
ling. 1315: 261. — 2. M. Dyde, ridder hos
Erik 2. af Sønderjylland. 1313: 84. — 3. M.
Pallesen, stormand. 1314: 146. — 4. M.
Pedersen Rød, bondefører. 1313: 89. — 5,
M. Urne, stormand. 1315: 321. — 6. M.,
garver i Lund. 1315: 288.
Mallin se Reimar.
Mallio se Petrus.
Maltzan se Bernhard, Henrik, Herman, Ul
rich.
Mandrup se Niels.
Manne Porsfeld, ridder. 1316: 333.
Mansfeld, greverne: 1317: 427, 513, 515.
Manteufel se Nicolaus.
Margrete, Grete: 1. M., ~ kong Kristoffer 1.
1315: 271. — 2. M., datter af hertug Abel
af Sønderjylland, abbedisse i Zarrentin.
1317: 472. — 3. M., enke efter fyrst Nico
laus af Rostock. 1316: 330, 331, 332, 333,
335. — 4. M., grev Henrik 3. af Schwerins
moder. 1313: 84. — 5. M., enke efter hr.
Torben Stert. 1313: 13. — 6. M., enke efter
Øjar Gunnesen. 1314: 134. — 7. M., sø
ster til Ludgarde i Wismar. 1314: 237.
Marianne, Niels Jonsens Rønninges moder.
1313: 18.
Markvard: 1. M., biskop af Ratzeburg. 1313:
55- 1314: >39, 164, >95- 1315: 249- 1317:
515. — 2. M. Blok, ærkedegn i Slesvig.
1317: 426. — 3. M. v. Karsow, tysk ridder.
1316: 365. — 4. M. Kikkenmester, ridder.
1317: 437. — 5. M. Limbæk, væbner. 1313:
82, 84. — 6. M. Ruhmor, ridder. 1313:
84. — 7. M. Stolzenberg, tysk væbner.
1313: 104. — 8. M. Tinhuus, forlover for
hertug Erik 2. 1313: 82. — 9. M. Westen
see, ridder. 1316: 365.
Marsk se Troels.
Marsvin se Esbern.
Martin, Martinus (se også Morten): 1. M.
Petri, castellanus i Amposte. 1317: 484. —
2. M. v. Huda, Jens Grands foged i Bremen.
1315: 255. — 3. M. v. Grabow, tysk ridder.
1317: 5I3Masinus de lugulo, johanniterpræceptor i Par
ma. 1313: 9, 41, 42, 66.
Matheus (se også Mads, Mathias): 1. M., en

gelsk johannitermunk. 1317: 484. — 2. M.
Johannis af Rieti. 1313: 3.
Mathias (se også Mads, Matheus): 1. M. v.
Bredow, tysk ridder. 1317: 513. — 2. M.
Ketilmundsson, svensk ridder. 1313: 22, 52.
1314: 184, 203. — 3. M. Thyrnersson,
svensk ridder. 1314: 203.
Maurini se Bermundus.
Mechtilde: 1. M., ~ junker Abel, kong Abels
søn. 1317: 472. — 2. M., nonne i Ålborg.
1314: 156.
Meinhard, dekan i Bremen, 1317: 519, 520,
523, 524Mekes, estnisk vasalslægt. 1314: 163. Se også
Eberhard, Tile.
Menteatuto, se Oddo.
Meschini se Guillelmus.
Mikkel: 1. M. Tule, præst i Ribe. 1314: 143.
— 2. M. Jonsen, på Skånes landsting. 1316:
340. — 3. M. Påk, stormand. 1313: 89.
Mjöbäck se Bo.
Modena se Paulus.
Mogens (Magnus): 1. M. Ågesen, ridder.
1313: 89, 101. 1315: 313. — 2. M. Båd,
væbner. 1316: 377. — 3. M. Johansen Zeuet
(!), ridder. 1315: 313. — 4. M. Jensen af
Barritskov. 1314: 170. — 5. M. Jonsen
(= nr. 4?): 1313: 89. — 6. M. Lavesen,
stormand. 1316: 382. — 7. M. Syndesen,
væbner. 1315: 310. 1316: 361. 1317: 435,
521.
’ Moltke se Eberhard, Frederik.
Monte Leone se Jakob.
Mor, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Morten (se også Martin): 1. M. Due, ridder.
1314: 168, 214. 1315: 313, 328. 1316: 333,
363, 366, 372. 1317: 421, 423,457,467.—
2. M. Truelsen af Viby. 1315: 250. — 3.
M., fæster i Grevlunda. 1313: 18.
Mule se Jens, Knud, Lyder, Peder, Ragn
vald Mule.
Munk se Niels.
Mörder se Barold, Gotan, Henrik, Johan.
Münster, se Johannes.
N

Nål se Peder.
Nase se Reddag.
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Naske—Niels

Naske se Bonde, Niels.
Nattamule, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Neapoleon de Tibertis, johanniterpræceptor i
Faenza. 1317: 484.
Neb se Peder Nielsen.
Nicolaus, Claus (se også Niels, Nils). I Gejstli
ge: 1. N., biskop af Dorpat. 1314:146.1315:
290. — 2. N., biskop af Verden. 1313: 56,
62. 1314: 231. 1315: 240, 241, 278. 1317:
425, 513. — 3. N., dekan ved kirken i Bardowiek. 1317: 517, 519, 523. — 4. N., kan
nik i Bremen. 1314: 216. — 5. N. Decani,
vikar ved kirken i Hamburg. 1314: 136,
137, 141. — 6. N. Stenhus, procurator for
kapitlet i Hamburg. 1314: 176. — 7. N.
Preen, præst i Wismar. 1313: 55. 1314: 164.
II Verdslige: 8. N., fyrste af Rostock. 1316:
33°, 332, 333, 335. — 9. N. 2., fyrste af
Werle. 1313: 2, 44, 45, 47, 48, 52, 82, 83.
1314: 130, 154, 159, 225. 1315: 265, 272,
318. 1316: 351, 352, (354), 356, 357, 358,
359, 36°» 393- — 1®* N. 1., greve af Schwe
rin. 1313: 73. 1314: 159, 219, 225. 1315:
264, 265, 266, 268, 278. 1316: 335, 338,
35°> 35b 352, 353, 356. 1317: 44°, 4^7,
526. — 11. N., greve af Gützkow. 1317:
513, 515. — 12. N. (Klaus) Barnekow,
væbner. 1315: 313. — 13. N. v. Dewitz,
tysk ridder. 1314: 225. — 14. N. v. Dolen,
estnisk vasal. 1314: 163. — 15. N. af Enge
des, ridder i Estland. 1313: 39, 40. — 16.
N. Klinkemann, rådmand i Rostock. 1314:
131. — 17. N. (Klaus) v. Kyritz, rådmand i
Rostock. 1314: 131. — 18. N. af Lode, est
nisk vasal. 1314: 163. — 19. N. Manteuffel,
tysk ridder. 1317: 515. — 20. N. Podebusk,
ridder på Rügen. 1313: 46. 1314: 221. —
21. N. Reddag, tysk ridder. 1313: 104. —
22. N. v. Weide, tysk ridder. 1317: 513.
— 23. N. v. Wotmold, tysk ridder. 1316:
365. — 24. N., broder til Herman Dobis
lav på Rügen. 1315: 293.
Niels, (Claus) (se også Nicolaus og Nils).
I Gejstlige: 1. N., biskop af Børglum. 1313:
19, 38, 9°- I3I5J 285. 1317: 495, 500. — 2.
N., ærkedegn i Lund. 1313: 32. 1317: 522.
— 3. N., abbed i Ryd. 1316: 371. — 4. N.,
prior for St. Peders kloster i Lund. 1315:

269. — 5. N. Alardsen, præst ved St. Jakob
i Roskilde. 1314: 127.
II Verdslige: 6. N. Agesen, stormand. 1314:
170. — 7. N. Båd, væbner. 1315: 314.
1316: 377. — 8. N. Bjørnsen, væbner.
1316: 377. — 9. N. Bonde, væbner. 1313:
105. 1314: 227. — 10. N. Bondesen, væb
ner. 1315: 314. — 11. N. Bosen, væbner.
1315: 313. — 12. N. Bost, væbner. 1316:
377. — 13. N. Brasse, fredlød. 1314: 170. —
14. N. Brok af Hylke, ridder. 1313: 87,
88. 1314: 167, 169, 170. 1316: 398. —
15. N. Brok, væbner(?). 1314: 146. 1315:
314. — 16. N. Bæg, væbner. 1315: 314. —
17. N. (Claus) Bønstrup, ridder. 1313: 82,
84. 1315: 311, 324, 315. — 18. N. Degn,
hertug Erik 2.s kansler. 1314: 205. — 19.
N. Degn, kaldet Rampe. 1314: 227. —
20. Niels Eriksen, bondefører. 1313: 89. —
21. N. Friis, væbner. 1315: 313. 1316: 382.
— 22. N. Godesen, selvejerbonde. 1314:
170. — 23. N. Gris, væbner. 1315: 313. —
24. N. Grinstorp, væbner. 1316: 377. —
25. N. Hak, ridder. 1313:21. — 26. N. Hak,
væbner. 1314: 143. — 27. N. Hee, ridder.
1313: 89. 1314: 170. 1316: 382. 1317: 491.
— 28. N. Herlugsen, ridder. 1314: 168.
1317: 437. — 29. N. Hjort, væbner. 1315:
313. 1317: 435. — 30. N. Hjort, sønder
jysk væbner. 1313: 82. 1315: 314. — 31. N.
Holgersen, ridder. 1313: 89, 101. — 32.
Niels Jakobsen, junker, søn af grev Jakob
af Halland. 1313: 33. — 33. N. Jakobsen
af Harrie. 1315: 214. — 34. N. Jensen,
væbner. 1316: 361. 1317: 435, 521. —
35. N. Jensen, Timme Larsen af Margårds
halvbroder. 1314: 167. — 36. N. Jensen,
sønderjysk væbner. 1315: 314. — 37. N.
Jensen, sønderjysk væbner. 1315: 314. —
38. N. Jensen af Ryd, selvejerbonde. 1314:
170. — 39. N. Jonsen af Rønninge. 1313:
18. — 40. N. Jonsen, stormand. 1313: 89.
— 41. N. Jonsen, bondefører. 1313: 89. —
42. N. Knudsen, skænker gods til Ring klo
ster. 1315: 327. — 43. N. Kurv, ridder.
1313: 89, 105. 1314: 227. — 44. N. Kyrning, væbner. 1315: 313. — 45. N. Larsen,
ridder. 1313: 87. 1314: 167, 170. —

Niels—Otto
46. N. Lende, ridder. 1314: 143. — 47. N.

Lydiksen, borger i Tønder. 1313: 11. —
48. N. Mandrup, kaldet Dus, væbner.
1315 i 313. — 49. N. Mogensen, fæster i
Ostardd. 1313: 18. — 50. N. Munk, ridder.
1315: 3°$, 309. — 51. N. Munk, væbner.
1315: 313. — 52. N. Naske, væbner. 1315:
314. — 53. N. Nielsen, stormand. 1314:
168. — 54. N. Olufsen, drost. 1313: 8, 85,
89. 1314: 147, 154, 162, 170, 171, 179, 182.
183, 200, 215. 1315: 254, 281, 296, 313.
1316: 333, 372- 1317: 421, 423, 457, 462,
491, 503. — 55. N. Pallesen, væbner. 1315:
313. — 56. N. Pedersen, kaldet Bise, væb
ner. 1317: 491. — 57. N. Pedersen, væbner.
1315: 270. — 58. N. Radvigsen, ridder.
1315: 281. — 59. N. Rane, ridder. 1313:
89. 1314: 146. 1315: 254, 329. — 60. N.
Rath, væbner. 1315: 314. — 61. N. Romildsen, borger i Roskilde. 1315: 257. —
62. N. Rød, væbner. 1315: 314. — 63. N.
Sigvardsen, væbner. 1313: 101. — 64. N.
Svendsen, på Skånes landsting. 1316: 340.
— 65. N. Tinde, væbner. 1313: 103. — 66.
N. Torbensen, stormand. 1313: 89. 1315:
322. — 67. N. Tostesen, bondefører. 1313:
89. — 68. N. Tuesen af Hørby. 1316: 361.
— 69. N. Tuesen af Klågerup. 1313: 89.
1314: 214. — 70. N. Tunesen ( = Tuesen?),
stormand. 1314: 146. — 71. N. Turesen,
fredløs. 1314: 170. — 72. N. Ubbesen, rid
der. 1314: 169, 170. — 73. N. Ulv, skæn
ker gods til Antvorskov. 1316: 413. — 74.
N., broder til marsk Stigs hustru. 1314:
168. — 75. N., fæster i Gorslov 21. — 76.
N., skøder gods til Øm kloster. 1317: 529.
Nienburg se Alexander.
Niendorp se Jordan.
Nils, Nicolaus (se også Nicolaus og Niels):
1. N., ærkebiskop af Uppsala. 1314: 153. —
2. N. Sigfastsson, kannik i Uppsala. 1315:
306. 1316:336, 394, 395. 1317:482, 531.—
3. N. Bjornsson, svensk ridder. 1313: 52. —
4. N. Våmundsson, svensk ridder. 1313:
52. 1314: 203.
O
Oddo de Menteatuto, vicestormester i Auvergne. 1317: 484.
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Okse se Sævid.
Oliver af Seyn, prior i Antvorskov. 1314: 177,
187.
Oluf, Olof: 1. O., udvalgt ærkebiskop af Upp
sala. 1315: 292, 306. 1316: 336, 394, 395.
1317: 432. — 2. O., biskop af Roskilde.
1313: 10, 19, 38, 41, 52, 90, 99. 1314: 177.
1315: 251, 252, 257, 258, 285, 294. 1316:
345, 346. 1317: 487, 494, 495, 496, 508. —
3. O. Dal, væbner. 1315: 314. — 4. O. Esgesen, stormand. 1314: 170. — 5. O. Flem
ming, ridder. 1313: 89. 1315: 313. 1316:
337, 355, 392. 1317♦ 489- —
O- Hvid,
bondefører. 1313: 89. — 7. O., søn af Jens
Sjællandsfare. 1315: 246. — 8. O. Lunge,
væbner. 1316: 337, 355, 376. — 9. O. Niel
sen, på Sjællands landsting. 1316: 361.
Orges se Herman, Johan.
Ormer Gyridsen, hallænding. 1313: 116.
Osten se Augustin.
Otbert v. Selow, rådmand i Rostock. 1314:
129, 131.
Otto: 1. O., fhv. kardinallegat. 1314: 201. —
2. O. 1., hertug af Pommern-Stettin. 1314:
130. 1315: 278, 286. 1316: 356, 359, 405.
1317: 440, 441, 445, 446, 460, 513, 515. —
3. O. 2., hertug af Braunschweig-Liineburg. 1314: 207. 1315: 243. 1316: 350, 353,
354, 4°5- 1317: 467, 513, 515- — -5- O. 3.,
søn af foregående. 1316: 350, 353. — 5. O.
2., fyrste af Anhalt. 1315: 272, 273, 274,
275. — 6. O., greve af Hoya. 1314: 193,
194, 225. 1315: 278, 295, 311, 313. 1316:
35°, 365, 372- 1317: 421, 423, 434, 440,
467, 515. — 7. O. Bekeshovede, estnisk
vasal. 1314: 163. — 8. O. v. Buchwald,
tysk ridder. 1313: 81. — 9. O. Dosenrode,
tysk ridder. 1316: 333. — 10. O. Friis, væb
ner. 1315: 314. — 11. O. Limbæk, væbner.
1313: 82, 84. — 12. O. v. d. Liihe (Lage),
tysk ridder. 1316: 356. — 13. O. Podebusk
(=Putlitz?). 1314: 154. — 14. O. Pogwisch, tysk ridder. 1315: 311, 314, 315. —
15. O. Rosen, estnisk vasal. 1314: 163. —
16. O. Spliet, tysk ridder. 1317:513, 515.—
17. O. Stamp (Strop), ridder. 1313: 82,
84. — 18. O. v. Valerstorp, tysk ridder.
1314: 213.

O ve — Peder

3$ 4

Ove (se også Åge): 1. O. Eskilsen, stormand.
1316: 382. — 2. O. Iversen, væbner. 1315:
313. — 3. O. Saksesen, høvedsmand i Re
val. 1313: 39, 40. 1314: 192. 1317: 506. —
4. O. Thomsen, ridder. 1313: 89, 105.
1314: 170, 171. 1315:313. 1317:491.
P

Påk se Mikkel.
Paghe se Henrik.
Paie, fæster i Hjelmarod. 1313: 18.
Palle: 1. P., præst og kongelig lensmand.
1314: 167. — 2. P. Jensen, bondefører.
1313: 89. — 3. P. Jonsen, ridder. 1314:
146. — 4. P. Jonsen, væbner. 1315: 313. —
5. P. Jonsen, væbner. 1315: 314. — 6. P.,
skøder gods til Øm kloster. 1317: 529.
Pape se Jens og Johan.
Parenbeke se Bertram, Jakob, Konrad, Villeke.
Parkentin, meklenborgsk ridder, bosat i Hol
sten (= Parkentin Holste, cf. Mekl.UB. XI
488). 1313: 81.
Passanant se Aegidius.
Paulus (se også Povl) de Modena, johanniterpræceptor i Herford. 1317: 484.
Pavelino se Richardus.
Peder (se også Petrus): I Gejstlige: 1. P., bi
skop af Odense. 1313: 19, 38, 90. 1314:
162, 206. 1315: 258, 283. 1316: 396, 400,
406, 424, 495. — 2. P., biskop af Viborg.
1313: 20. 1315: 258. 1317: 495, 499, 500.
— 3. P., abbed i Ringsted. 1316: 361.
1317: 435, 488, 489, 490, 521. — 4. P.,
abbed i Allehelgenskloster i Lund. 1315:
269. — 5. P. Urt, ærkedegn i Roskilde.
1315: 250, 257. 1317: 477, 478, 479, 480,
482, 508. — 6. P. Jensen, dekan i Lund.
1317: 522. — 7. P. Jensen, kannik i Lund.
1317: 522. — 8. P. Mule, kannik i Lund.
1314: 171. — 9. P. af Hårslov, kannik i
Lund. 1315: 242. — 10. P. Frodesen, kan
nik i Roskilde. 1317: 508.
II Verdslige: 11. P. Arnfast, bondefører.
1313: 89. — 12. P. Bosen, stormand. 1314:
168. — 13. P. Brun fra Fyn, fru Sofie af
Langelands foged. 1315: 308, 309. 1316:
344. — 14. P. Egeside, ridder. 1313: 101.

1314: 146. — 15. P. Falkenhagen, ridder.
1315: 260. — 16. P. Fisk, på Skånes lands
ting. 1316: 340. — 17. P. Gås, borger i
Roskilde. 1315: 257. — 18. P. Grubbe, rid
der. 1313: 89. 1314: 168. 1315: 246. 313.
1316: 382. — 19. P. Godesen, væbner.
1314: 146. 1315: 314. — 20. P. Hamundsen, væbner. 1317: 434. — 21. P. Hee,
væbner. 1315: 314. — 22. P. Herlugsen,
stormand. 1314: 170. 1317: 521. — 23. P.
Jakobsen, bondefører. 1313: 89. — 24. P.
Jensen af Katslosa, ridder. 1314: 214. —
25. P. Jensen af Visby, ridder. 1314: 146. —
26. P. Jonsen af Rønninge, væbner. 1313:
18. — 27. P. Laksmand, væbner. 1315:
313. — 28. P. Lunde, væbner. 1317: 505. —
29. P. Mogensen, stormand. 1313: 89. —
30. P. Mortensen af Viby. 1315: 250. 1316:
418. — 31. P. Moder, fæster i Grevlunda.
1313: 18. — 32. P. Mule af (Nør)bæk,
ridder. 1313: 71. 1314: 170. 1315: 254,
308, 309, 313. 1317: 437, 457, 467. —
33. P. Mule, væbner. 1315: 314. 1316: 377.
— 34. P. Nål, bondefører. 1313: 89. —
35. P. Nielsen af Blans, væbner. 1315: 314.
1316: 377. — 36. P. Nielsen af Eljarod,
ridder. 1315: 313. — 37. P. Nielsen Jul,
væbner(?). 1314: 146. — 38. P. Nielsen
Neb, ridder. 1313: 89. 1316: 398. — 39. P.
Nielsen af Tåsinge, ridder. 1313: 97. 1315:
287. — 40. P. Nielsen af Vormark, stor
mand. 1313: 89. — 41. P. Nielsen, ridder.
1313: 27. — 42. P. Nielsen, ridder, Niels
Jonsen af Rønninges morbroder. 1313: 18.
— 43. P. Nielsen, stormand. 1314: 168. —
44. P. Olufsen af Tystofte, ridder. 1313: 26.
— 45. P. Pedersen, væbner. 1313: 101. —
46. P. Porse, ridder. 1313: 22, 52, 101.
1314: 170. — 47. P. Povlsen, væbner. 1315:
270. — 48. P. Rød, fredløs. 1314: 169, 170.
— 49. P. Skram, væbner. 1315: 314. —
50. P. Skinder, fæster i Grevlunda. 1313:
18. — 51. P. Slæt, broder til provst Knud
i Århus. 1314: 232. 1317: 453. — 52. P.
Slæt d. unge i ÅbosysseL 1314: 227. — 53.
P. Syft, fredløs. 1314: 170. — 54. P. Torbensen, søn af fru Kristine. 1316: 361. —
55. P. Wether, ridder. 1313: 89. 1314: 227.

Pegutus — Ri gib er t
— 56. P. Wether, væbner. 1315: 313. —
57. P. Vendelbo, væbner. 1315: 313. 1316:
382. 1317: 437- — 58. P. Vind, bondefører.
1313: 89. — 59. P. Yselsen, væbner. 1314:

J74Pegutus de Spoleto, brevvidne i Avignon.
1313:3.
Pekelle, estnisk vasalslægt. 131*4: 163.
Pentz se Reinfried.
Pepelinck se Tue.
Perticaria se Johannes.
Peruzzi, handelshus i Firenze. 1317: 484.
Peter af Pommern se Redeke v. Redern.
Petruccio, søn af magister Petrus de Aspello.
1313’ 9Petrus (se også Peder): 1. P. de Aspello, ma
gister. 1313: 9. — 2. P. de Bocino, johan
niter. 1313: 3. — 3. P. de Bovico, johan
niter. 1313: 3. — 4. P. de Dacia, pavelig
pønitentiar. 1316: 384. — 5. P. Jonsson
Djåkn, klerk i Uppsala stift. 1315: 292. —
6. P. de Mallio, johanniterpræceptor i
Laon. 1317: 484. — 7. P. de Ungula, pave
lig kansler. 1317: 484.
Platen se Wedekin.
Plau se Henning.
Piessen. 1317: 513, 515 (se også Reimar).
Plon se Lyder, Siegfried.
Podebusk se Henning, Nicolaus, Otto.
Pogwisch se Otto.
Pohlmann, se Herman.
Polz se Eckhard.
Ponte se Gentilis.
Pors se Åge.
Porse se Peder.
Porsfelt se Manne.
Povl: 1. P., kannik i Bergen. 1313: 33. — 2.
P. Lille, ridder. 1317: 437. — 3. P. Mogen
sen, ridder. 1313: 89. 1314: 170. 1315: 313.
— 4. P. Pedersen, ridder. 1314: 205. —
5. P. Povlsen, væbner. 1315: 313.
Preen se Bertold, Godskalk (Gotschalk), Kon
rad, Nicolaus, Reinfried.
Putlitz se Gunzelin og Otto Podebusk.

Q
Quaaz se Frederik, Gerhard.
Quast se Arnold.
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Quazer se Erik.
Quitzow se Konrad.
R
Rachelle, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Ragnvald: 1. R., biskop afÅbo. 1317: 432. —
2. R. Muli, svensk ridder. 1313: 52.
Raimundus: 1. R. Galmeta, læge hos kong
Håkon af Norge. 1309: 33. — 2. R. de
Fontefagino Greyssenzaco, sognepræst i
Cahors stift, senere pavelig kollektor. 1316:
404- 1317’ 473Rampe se Niels Degn.
Rane Jonsen af Gjorslev, fredløs. 1314: 167,
169.
Rane se Jakob Nielsen og Niels Rane.
Rath se Niels.
Rati se Simon.
Ratmarsdorf se Johan.
Ravelicke, se Florcke, Hinke, Henrik.
Reddag mit der Nase, tysk væbner. 1313:
104.
Reddag se Nicolaus.
Redeke v. Redern, tysk ridder og marsk i
Brandenburg. 1314: 220. 1317: 460 (Peter
af Pommern!), 513, 515.
Redern se Konrad, Redeke.
Restorf se Ivan.
Reginaldus de Vallibus, ærkedegn i Auxerre.
1314: 208.
Regitse, datter af Erik 5. Glipping, ~ Nico
laus af Werle. 1313: 44.
Reimer, Reimar (se også Reinfried): 1. R. v.
Mallin, tysk ridder. 1317: 513, 515. — 2. R.
v. Piessen, tysk ridder. 1316: 356. 1317:
515. — 3. R. Sehested, væbner. 1313:84. —
4. R. v. Wedel, tysk ridder. 1313: 84, 97.
1316: 356.1317: 515.
Reiner Preen, tysk væbner. 1313: 85.
Reinfried (Reimar) v. Penz, tysk ridder.
1313: 46. 1314: 221, 225.
Reynold, greve af Geldern. 1316: 375, 385.
Ricardus: 1. R. de Gualdo, ærkebiskop Es
gers procurator ved kurien. 1313: 12, 36,
110. — 2. R. de Pavelino, vicestormester
for johanniterne i England. 1317: 484.
Rigibert, kapellan hos junker Niels (søn af
grev Jakob af Halland). 1313: 33.
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Rike—Soreuere

Rike se Johan.
Risbith, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Risemby, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Robert, greve af Flandern. 1314: 142.
Roca seJakob.
Rodenbeck se Benedikt.
Rok se Toke.
Romano se Artaldus.
Roost se Jacob.
Rose se Rudolf.
Rosen se Otto.
Rosendal se Johan.
Rosenhagen, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Rud se Thomas.
Rüder Brunsvig, estnisk vasal. 1314: 163.
Rudolf: 1. R. 1., hertug af Sachsen-Witten
berg. 1316: 353, 365, 405. 1317: 459, 460
462, 468, 513, 515. — 2. R. v. Diepholz,
tysk ridder. 1314: 194, 225. — 3. R. Gat
tersleben, tysk ridder. 1316: 349. — 4. R.
Rose, tysk ridder. 1317:513. — 5. R. Rutze,
væbner hos Erik 2. af Sønderjylland. 1313:
82. 1315: 314.
Ruhmor se Markvard.
Runk se Åge.
Rutze se Detlev, Rudolf.
Rød se Mads, Niels, Peder, Tord, Troels.

S
Sabel: 1. S. v. Helpte, meklenborgsk ridder.
1317: 5*5- — 2. S., tysk ridder (= nr. 1?).
1316: 365Sack se Arnold.
Sage se Konrad.
Sakse: 1. S. Pedersen, væbner. 1315: 313. —
2. S., borger i Ribe. 1314: 230.
Salonis se Angelus.
Saltense (uden fornavn): 1314: 146.
Salzwedel se Bertold.
Sambor, fyrste af Rügen. 1317: 426.
Scheie se Dietrich.
Scheel se Volrad.
Scherenbeke se Kristian.
Schlamersdorf se Johan.
Schlichting, tysk ridder. 1316: 365.
Schlichtop se Henrik.
Schneider se Johan.

Schulenburg se Dietrich.
Schulte se Bertold.
Schoneveder se Bertold.
Sconenborne se Herman.
Sehested se Detlev, Herlug, Reimer, Sigfred.
Seyn se Oliver.
Sieppel se Jakob.
Sigfried: 1. S. v. Becke(?), tysk ridder. 1313:
81. — 2. S. v. Plon, tysk ridder. 1313: 46,
51, 104. 1314: 147, 219, 221, 225. 1317:
527. — 3. S. Sehested, væbner hos Erik 2.
af Sønderjylland. 1313: 84.
Sigvald Bacquinsen, friser. 1314: 142.
Sigvard Larsen af Oreby, ridder. 1315: 254.
1316: 363.1317:437.
Sigvid se Sævid.
Simon: 1. S. Rati, johanniterpræceptor i Brie.
1317: 484. — 2. S. Niclessøn, estnisk vasal.
1314: 163.
Sjællandsfare sejens.
Skåning se Tyge.
Skammel Kristiansen, fredløs. 1314: 169.
Skene se Sævid.
Scherenbeke se Kristian.
Skielbre se Henneke.
Skiernow se Detlev.
Skinder se Peder.
Skinkel se Ludolf.
Skjelm: 1. S., provst i Roskilde. 1315: 251.
1317: 508. — 2. S. Povlsen, pantsætter gods
i Risby. 1314: 235.
Skram se Peder.
Skriver se Elav.
Skålge se Tyge.
Slæt se Jens, Knud, Peder.
Sloteko, tysk ridder. 1317: 513.
Smalsted se Henze.
Snavs se Bonde.
Sofie, Sophia: 1. S. enke efter hr. Erik af Lan
geland. 1315: 308, 309, 324. 1316: 343,
344, 345» 346. 1317- 455» 528. — 2. S., dat
ter af Nicolaus 2. af Werle. 1313: 45, 52. —
— 3. S., enke efter Anders Andersen af
Hyby. 1317: 475.
Sommer, fhv. møntmester i Roskilde. 1313:
67, 68, 69, 70, 71.
Sommer se Burchard.
Soreuere, estnisk vasalslægt: 1314: 163.

Sort—Tord
Sort se Svend.
Spliet se Otto. Splitaf se Troels.
Spoleto se Pegutus.
Stanislav, hertug Vladislav af Polens kapel
lan. 1315: 286.
Staverskov se Jens.
Stefanus Kelis Sertani de Firenze, bevidner
brev i Avignon. 1313: 3, 9.
Steffens se Johan.
Stegelitz se Henning, Henrik.
Stein se Volrad.
Stendal se Werner.
Stenhus se Nicolaus.
Stenkil, fæster i Lerbergstorp: 1313: 18.
Stert se Torben.
Stig: 1. S. Andersen, fhv. marsk,
N. N.
1314: 168. — 2. S. Pedersen, væbner. 1313:
101.
Stotel se Johan.
Stolzenberg se Markvard.
Storm se Henrik, Johan.
Strange Esgesen, stormand. 1314: 170. 1316:
382.
Stralendorf se Henrik.
Strop se Otto Stamp.
Stærk se Villum.
Suckow, tysk ridder. 1314: 221, 225.
Svantepolk, ridder (søn af hertug Knud af
Halland). 1314: 133.
Swawe se Ulrich.
Svend: 1. S., ridder. 1315: 258. — 2. S. Bø
geskov, på Abo sysselting. 1314: 227. — 3.
S. Fris, på Åbo sysselting. 1314: 227. —
4. S. Fynbo, på Åbo sysselting. 1314: 227.
— 5. S. Fynbo, på Skånes landsting. 1316:
340. — G. S. Fynbo, trætter med Øm klo
ster. 1315: 326. — 7. S. Kristinesen, fæster
i Ostardd. 1313: 18. — 8. S. Lille i Norm
sted. 1314: 232. 1317: 453. — 9. S. Sort,
selvejerbonde. 1314: 170. — 10. S. Ulf,
bondefører. 1313: 89. — 11. S., fæster i
Hjelmardd. 1313: 18.
Svenning Troelsen, ridder. 1316: 376.
Sævid, Sigvid: 1. S. Skene, ridder. 1313: 89,
101. 1314: 146. — 2. S. Okse af Sam. 1313:
103.
Søneke se Henrik.
Syft se Peder.
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T
Tamme Löser, tysk ridder. 1316: 365.
Tammekes, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Targa se Ademarus.
Tat se Jens.
Tede Alverichsen, friser. 1314: 142.
Tesmar = T. Wirs, tysk væbner, underfoged
på Rügen. 1315: 293.
Teste se Dietrich.
Teterow se Holste.
Theobaldinus de Vignaldi, johanniterpræceptor i Treviso. 1317: 484.
Thie, rådmand i Rostock. 1313: 104. 1314:
129, 131.
Thomas: 1. Th., abbed i St. Michaelis klo
ster i Lüneburg. 1316: 397. 1317: 428, 433,
438, 439, 447, 448, 449, 45°, 486, 5'6,
517, 518, 519, 520, 523, 524. — 2. Th. Ubbesen, kannik i Lund. 1313: 21. — 3. Th.,
kannik i Uppsala. 1315: 306. — 4. Th. Al
sing, drost hos hertug Erik 2. af Sønderjyl
land. 1314: 205. 1315: 311, 314, 315. —
5. Th. Hak, ridder. 1313:82, 84. 1314: 205.
— 6. Th. Jul, væbner. 1315: 314. — 7. Th.
Madsen, ridder. 1314: 170. — 8. Th. Rud,
ridder. 1314: 170.
Thordun, Oluf Flemmings befuldmægtigede.
1316:. 392.
Thun se Henrik.
Tibertis se Cola, Leonardus og Neapoleon.
Tidemand, væbner. 1314: 146.
Tile: 1. T. v. Dolen, estnisk vasal. 1314: 163.
— 2. T. Kivel, estnisk vasal. 1314: 163. —
3. T. Mekes, estnisk vasal. 1314: 163. —
4. T. Tois, estnisk vasal. 1314: 163. —
5. T. Wolderso, estnisk vasal. 1314: 163.
Timme: 1. T. Larsen af Margård. 1314: 167,
169. — 2. T. Skåning, væbner. 1313: 101.
Tinde se Niels.
Tinhus se Markvard.
Toke: 1. T., fader til fru Ingefred. 1315: 287.
— 2. T. Rok i Borg. 1314: 232. 1317: 453.
Torben: 1. T. Stert, ridder. 1313: 13. —
2. T. Kalv, pantsætter gods til Øm kloster.
1315: 325Tord: 1. T., fhv. ærkedegn i Roskilde. 1315:
257.— 2. T. Amring, ridder. 1313:89. 1315:
313. — 3. T. Klemmensen, skøder gods til
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Torino — Valdemar

Blære kirke. 1317: 530. — 4. T. Larsen
»Vekop«, væbner. 1315: 314. — 5. T. Tibbesen, bondefører. 1313: 89. — 6. T. Rød,
bondefører. 1313: 89.
Torino se Aymericus.
Torkil: 1. T. Andersson, svensk ridder. 1313:
52. — 2. T. Ebbesen, ridder. 1314: 170.
1315: 254.
Torsten: 1. T. Køgemester, pantsætter gods
på Lolland. 1315: 282. — 2. T. Lange,
bondefører. 1313:89. — 3. T., fæster i Gorslov. 1313: 21.
Trent se Johan.
Troels: 1. T. Marsk, ridder. 1313: 89. 1315:
313. — 2. T. Båd, væbner. 1316: 377. —
3. T. Bolt (= nr. 2?), væbner. 1315: 314. —
4. T. Lund, væbner. 1316: 377. — 5. T. Pe
dersen, væbner. 1315: 314. — 6. T. Rød,
væbner. 1315: 313. — 6. T. Splitaf, ridder.
1315: 313. — 7. T., fæster i Hjelmardd.
1313: 18. — 8. T., fæster i Grevlunda.
1313: 18.
Trued, kannik i Lund. 1315: 288. 1317: 429.
Trækkehære se Jens Pedersen.
Tue: 1. T. Loptrup, på Åbo sysselting. 1314:
227. — 2. T. Pepelinck, væbner. 1315: 313.
— 3. T. Strangesen, ridder. 1317: 505 (se
også Ture Strangesen).
Tule se Mikkel.
Ture: 1. T. Judas, bondefører. 1313: 89. —
2. T. Ketilson, svensk kammermester.
1314: 147. — 3. T. Kirt, fredløs. 1314: 170.
— 4. T. Pallesen, stormand. 1314: 170. —
5. T. Pedersen, stormand. 1313: 89. — 6. T.
Strangesen, stormand (= Tue Strangesen?)
1313:89. — 7. T. Tostesen, på Skånes lands
ting. 1316: 340. — 8. T. Vestesen, fredløs.
1314: 170.
Tyge: 1. T. af Lolland, kannik i Lund. 1316:
394, 395. — 2. T., biskop Esger af Århus,
procurator ved kurien. 1313: 110. — 3. T.
Aggesen i Gasse. 1314: 232. 1317: 453. —
4. T. Bly, fru Kristines Måg. 1317: 476. —
5. T. Bryde. 1314: 170. — 6. T. Impe, væb
ner. 1315: 257.— 7. T. Jensen, har pantsat
gods i Sørup. 1317: 505. — 8. T. Larsen af
Rødkilde, kammermester. 1313: 89. 1314:
169, 170. — 9. T. Mansen, væbner. 1316:

377. — 10. T. Skåning, på Skånes lands
ting. 1316: 340. — 11. T. Skälge, på Skå
nes landsting. 1316: 340. — 12. T. Tokkesen i Borg. 1317: 453. — 13. T. Vindsen,
ridder. 1314: 167, 169, 170. 1317: 505.
Tybjærg sejens.
U

Ubbe, afdød lundeborger. 1313: 21.
Ugod af Bratskov, ridder. 1313: 386.
Uffe Nielsen, væbner. 1315: 313.
Uldelempe af Guldene, estnisk vasal. 1314:
163.
Ulf, Ulv: 1. U., kannik i Växiö. 1315: 306. —
2. U. Jakobsen, stormand. 1314: 170. —
3. U. Jonsen, stormand. 1316: 382. — 4. U.
Sonesen, væbner. 1315: 313.
Ulf se Svend Ulf.
Ulk sejens.
Ulrich: 1. U., greve af Lindow. 1315: 278. —
2. U. Barnekov, tysk ridder. 1315: 281. —
3. U. Maltzan, tysk ridder. 1315: 281, 296.
1316: 333. — 4. U. Swawe, kommendator
for johanniterne i Nemerow. 1315: 254. —
5. U. v. Ilenfeld, tysk ridder. 1317: 515.
Ungula se Petrus.
Urne se Jakob, Mads.
Urt se Peder.
Utrecht sc Henze.
V (W)

Wacke, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Wackerbart se Henrik.
Vagn Madsen, væbner. 1316: 377.
Walbert, præst i Næstved. 1315: 323.
Valdemar: 1. V. 2. Sejr, konge. 1314: 162,
171. 1316: 405. — 2. V. 2., hertug af Søn
derjylland. 1313:83. 1314: 138. 1316:343.
— 3. V., junker, søn af Erik 5. Glipping.
1315: 261. — 4. V. hertug af Sverige. 1313:
U 52, 53- 1314:
i79> 182, 183, 185,
204. 1315: 302, 308. 1317: 483. — 5. V.,
markgreve af Brandenburg. 1313: 8. 1314:
190, 191, 219, 220, 221, 222. 1315: 276,
278, 279, 280, 281, 286, 319. 1316: 349,
35°, 353> 356, 374, 382, 405. 1317: 440,
441, 442, 443, 444, 445, 446, 458, 459, 460,
461, 463, 466, 468, 513, 514, 515, 525, 526.

Valerstorp— Øthen
— 6. V. v. Dolen, estnisk vasal. 1314: 163.
— 7. V. v. Lode, estnisk vasal. 1314: 163. —
8. V. Wrangel, estnisk ridder. 1313: 39, 40.

Valerstorp se Otto.
Walstorp se Johan.
Wanzleben se Bodo, Busso, Gunzelin, Ludvig.
Vartislav: V. 4., hertug af Pommern-Stettin.
I3I3- 53- 1315: 276, 278, 303. 1316: 405.
1317: 440, 441, 513, 515.
Wasmod Cinneke, rådmand i Rostock. 1314:
129, 131.
Vate se Johan.
Wedege v. Wedel, tysk ridder. 1315: 319.
1317: 460.
Wedckin v. Platen, tysk ridder. 1317: 513, 515.
Wedel se Hasse, Reimar, Wedege.
Weide se Nicolaus.
Vekop se Tord Larsen.
Veltheim se Bertram.
Vendelbo se Peder.
Wensien se Bertold.
Werle, se Johan og Nicolaus.
Werner: 1. W., franciskanergardian i Riga.
1314: 162. — 2. W., sognepræst i Ribnitz.
1313: 104. — 3. W. v. Stendal, tysk ridder.
1317* 513Wernigerode, greverne af: 1317: 513, 515.
Wesenberg se Johan.
Wessel, besøger landstinget i Odense. 1317:434.
Westensee se Markvard.
Wether se Peder.
Vezzano se Jacobus Martini.
Wichbert Lützow, tysk ridder. 1316: 356.
1317: 5I5Vielli se Johannes.
Vignaldi se Theobaldinus.
Wilde sc Gerwin.
Wildeshausen se Eberhard.
Vilhelm, Willem (se Guillelmus): 1. Vilhelm
Krag, Erik 6. Menveds sendebud ved ku
rien, senere pavelig kapellan, kannik i Lu
beck, Schwerin, Ribe og Lund. 1317: 492,
493, 494? 5°°, 5O1- — 2- V. 3., greve af
Holland. 1317: 451, 502, 511. — 3. V.
Adaemson van Cats, borger i Zierikzec.
1317: 451.
Villanova se Helionus.
Villeke Parenbeke, estnisk vasal. 1314: 163.
Villekind v. Dolien, tysk ridder. 1317: 515.
2. Række. VII.
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Vilist se Henrik.
Villum Stærk, fredløs. 1314: 170.
Vind se Peder.
Winove se Bertold.
Virs se Johan, Tesmar.
Viskemand, tilnavn til Rudolf Rutze?, 1313:
82.
Witte se Henrik, Johan.
Vi tzen se Arnold, Herman.
Vizlav: 1. V. 2., fyrste af Rügen. 1317: 426.
— 2. V. 3., fyrste af Rügen. 1313: 24, 25,
28. 1314: 130, 159, 200, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225. 1315: 262, 263, 265, 272,
276, 278, 280, 281, 286, 303, 317. 1316:
335, 338, 35°, 353, 356. 1317: 426, 458,
467, 509, 5'3, 5'5Vladislav Lokietek, hertug af Polen. 1315:286.
Wokenstädt se Herman.
Wolderso se Tile.
Wolf v. Below, tysk ridder. 1314: 213.
Wolf se Detlev, Hartvig, Henrik.
Volquinus, provst i Bremen. 1316: 369.
Volrad: 1: V. v. Ascheberg, tysk ridder.
1313: 81. — 2. V. Scheel, tysk ridder. 1315:
254. — 3. V. Stein, tysk ridder. 1313: 81.
— 4. V. v. Züle, tysk ridder. 1316: 365.
Woltfoghel se Albrecht.
Vorkele, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Vot se Dietrich.
Wotmold se Nicolaus.
Wrangel, estnisk valsalslægt. 1314: 163;
se også Valdemar.
Vretup se Godeke.
Wulfhard: 1. W’., præst i Schaprode. 1315:
277. — 2. W., borger i Dortmund. 1313:23.
Wulfsdorf se Johan.
Z
Zarrentin se Johan.
Zelow se Otbert.
Zeppelin se Ludolf.
Zeuet(!) se Mogens Johansen.
Züle se Volrad.
0
Ojar: 1. 0. Gunnesen, hallænding?. 1314:
134. — 2« 0- S vensmand, fæster i Grevlunda. 1313: 18.
Orten, estnisk vasalslægt. 1314: 163.
Örtzen se Herman.
Øthen, fæster i Lerbergstorp. 1313: 18.
24

STEDNAVNEREGISTER
A
Åbo syssel (Jylland): 105, 227, 491.
Agård (Sabro h., Århus a.): 491.
Åhus (Skåne): 153, 394, 395, 454.
Åkarp (Albo h., Skåne): 18.
.Ålborg (Ålborg a.): 156.
Århus (Århus a.): Biskop: 110, 146, 167, 501.
— By: 491, 503. — Domkirke og kapitel:
3b IO5As kloster (Viske h., Halland): 116.
Åsbro (Viske h., Halland): 116.
Abneeme (Estland): 192.
Aix (Frankrig): 484.
♦Akætøfskov (skov på Sjælland): 250.
Allerslev (Bårse h., Præstø a.): 345.
Allindemagle (Ringsted h., Sorø a.): 435.
Alling (Hids h., Viborg a.): 321.
Almindsyssel (Jylland): 89.
Alnarp (Bara h., Skåne): 226.
Als (Sønderborg a.): 15, 75, 115, 308, 309,
343Alsted (Alsted h., Sorø a.): 399.
Altenhausen (brandenburgsk slot): 349.
Altenkirchen (Rügen): 293.
Altgatersleben (brandenburgsk slot): 349.
Alvensleben (brandenburgsk slot): 349.
Amager (Kbh.s a.): 10.
Ampfurt (brandenburgsk slot): 349.
Amposte (Spanien): 484.
Anhalt (Tyskland): 275.
Antvorskov (Slagelse h., Sorø a.): 118, 119,
177, 187, 413.
Arnsberg (Meklenborg): 513, 515.
Ars h. (Holbæk a.): 294, 376.
Aschersleben (Tyskland): 275.
Assens (Odense a.): 311.
Athenböcke (Attuküla, Estland): 470.
Auvergne (Frankrig): 484.

Auxerre (Frankrig): 12, 36, 208.
Avignon, den romerske kurie (Frankrig):
3, 9, I2> 36, 39, 40, 145, 368, 384, 394, 395,
397, 4°i, 402, 4°3, 404, 425, 428, 430, 431,
432, 433, 438, 439, 447, 44Ö, 449, 45°, 473,
477, 478, 479, 480, 482, 484, 493, 494, 495,
496, 497, 498, 500, 501.
Avlby (Vends h., Odense a.): 158, 267.
Avnede, Store- (Lollands Sd. h., Maribo a.):
328.
B
Bårse (Bårse h., Præstø a.): 345.
Bara h. (Skåne): 208.
Bardowiek (Tyskland): 516, 517, 518, 520,
524Bargteheide (Holsten): 158, 267.
Barnstorf (ved Rostock): 129.
Barritskov (Bjærge h., Vejle a.): 170.
Barth (Tyskland): 335, 338, 467.
Bastunnakyr, navn på en ager i Halland: 103.
Bedinge (Vemmenhögs h., Skåne): 284, 339,
34°> 34* •
Beichlingen (grevskab i Tyskland): 338.
Bergen (Norge): 66.
Bergen (Rügen): 293.
Bennebo (Tuse h., Holbæk a.): 310.
Betzendorf (borg i Brandenburg): 349.
Beuthen (Polen): 286.
Bilten (Holsten): 158, 267.
Birkedam (fiskevand ved Roskilde): 506.
Bistrup (Sømme h., Kbh.s a.): 127.
♦Biæristorp (Skippinge h.?, Holbæk a.): 435.
Bjæverskov h. (Præstø a.): 263.
Björnstorp (Harjagers h., Skåne): 215.
Blangstedgård (Odense h., Odense a.): 396.
Blekinge: 242, 333.
Blære (Års h., Ålborg a.): 530.
Bollerup (Ingelstad h., Skåne): 101, 214.

Bolshög— Eu tin
Bolshög (Järrestads h., Skåne): 236.
Borg mark (Lø h., Tønder a.): 232, 453.
Bornholm: 5, 145, 492, 495, 498.
Borup (Merløse h., Holbæk a.): 121.
Borup (Ramsø h., Kbh.s a.): 322.
Bosarp (Onsjö h., Skåne): 135.
Bosjö kloster (Frosta h., Skåne): 65, 217.
Bov (Lundtofte-Vis h., Åbenrå a.): 115.
Brandelev (Hammer h., Præstø a.): 345.
Brandenburg (stad og stift, Tyskland): 8, 296,
338, 353, 440, 467, 513Bratskov (0. Han h., Hjørring a.): 386.
Bredetved (Merløse h., Holbæk a.): 287.
Bremen (stad og stift, Tyskland): 16, 17, 55,
56, 57» 58, 59» 60» 61, 62, 63, 64, 93, 94,
95, 109, 128, 136, 137, 139, 140, 141, 149,
157, 164, 165, 166, 172, 175, 176, 186, 188,
189» J93» *94» ’95» *96, 207, 216, 231, 240,
241, 249, 255, 256, 304, 362, 369, 370, 403,
404» 425» 428, 433, 438, 439» 447» 448, 449»
450, 473, 486, 516, 517, 518, 519, 520, 523,
524» 531Brie (Frankrig): 484.
Bringstrup (Ringsted h., Sorø a.): 26.
♦Brinne (Framlev h., Århus a.): 105, 227.
Brothen (Holsten): 158, 267.
Brudersdorf (Meklenborg): 276, 440, 441,
445, 446, 460.
Brügge (Belgien): 531.
Brüggen (Anhalt, Tyskland): 275.
*Brønby (=Brunnby?, Luggude h., Skåne):
146.
Brøndbyøster (Smørum h., Kbh.s a.): 294.
Brønshøj (Sokkelunds h., Kbh.s a.): 10.
Bücken (Tyskland): 137, 216.
Bützow (Tyskland): 17.
Bunigs bol (i Borgmark, Løh., Tønder a.): 232.
Busemarke (Møn, Præstø a.): 489.
Bæg se Nørbæk.
Bøhmen: 514.
Bøking h. (Sdrj.): 198.
Børglum (Børglum h., Hjørring a.): 19, 38,
90, 285, 495, 500.
Bötzow se Oranienburg.
C
Gahors (Frankrig): 404.
Cambrai (Frankrig): 531.
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Camin (Pommern): 278, 440, 470, 513.
Carpentras (Frankrig): 109, 149.

D
Daga h. (Sverige) : 133.
Dagstorp (Harjagers h., Skåne) : 209.
Dahlum (brandenburgsk slot) : 349.
Dalby kloster (Torna h., Skåne) : 5, 208.
Dalum kloster (Odense h., Odense a.) : 13.
Danmark: 3, 6, 9, 42, 48, 82, 83, 89, 158, 197,
200, 201, 205, 261, 267, 303, 345, 356,
375» 385» 398, 45 b 5°2, 51 b 531- — Dacia
(franciskanerprovins): 138, (dominikaner
provins): 291, (johanniterprovins): 484.
Danskborg (ved Rostock) : 423.
Dargun kloster (Meklenborg) : 277, 393.
Dassow (Meklenborg): 129.
Demmin (Pommern) : 276.
Deventer (Holland): 410.
Diernæs (Sallinge h., Svendborg a.) : 37.
Ditmarsken: 175, 186, 299, 362.
Djuramåsa (Luggude h., Skåne) : 226.
Djurslôv (Bara h., Skåne) : 284, 339, 340, 341.
Dodow (Holsten): 158, 267.
Dordrecht (Holland): 502, 511.
Dorpat (Tartu, Estland) : 39, 40, 96, 146, 290.
Dortmund (Tyskland) : 23.
Dragsholm (Ods h., Holbæk a.) : 41.
Drewoldke (Rügen) : 293.
Dronningholm (Strø h., Frb. a.) : 329.
Dünamünde (Letland): 49, 126, 162, 469.
Døjringe (Alsted h., Sorø a.) : 476.

E
Egå (0. Lisbjerg h., Randers a.) : 31, 325.
Elben (tysk flod) : 55, 74, 272.
Elde (tysk flod): 513, 515.
Eldenburg (borg ved Elde i Tyskland) : 278,
356, 513, 515Eljarôd (Albo h., Skåne): 313.
Emmerske (Tønder h., Tønder a.) : 91, 108.
England: 484, 502; se også Edward. 2.
Eskemoseholt (Lynge-Kronborg h., Frb. a) :
366.
Esrom kloster (Holbo h., Frb. a.) : 214, 366.
Estland: 39, 40, 111, 112, 113, 161, 162, 163,
192, 202, 334, 469, 470.
Eutin (Holsten): 196.
24*

37*

Fåborg—Harjagers h.

F
Fåborg (Svendborg a.): 37, 411.
Faenza (Italien): 484.
Fakse h. (Præstø a.): 246.
Falkenberg (Halland): 52.
Falster (Maribo a.): 46, 200, 421.
Falsterbo (Skytts h., Skåne): 307, 372, 373,
398.
Farloseager (i Håkantorp mark, Harjagers
h., Skåne): 211, 215.
Fastrup (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 415,
416.
Felestad (Ronnebergs h.. Skåne): 69.
Finstrup (nu Holstenshus, Sallinge h., Svend
borg a.): 169.
Firenze (Italien): 484.
Flandern: 142.
Flensborg (Sdrj.): 205.
Frankrig: 9, 142, 484.
Fraugde (Åsum h., Odense a.): 206, 400.
Frisland (Sdrj.): 81, 82, 142.
Furstenhagen (Meklenborg): 513, 515.
Fyn: 169, 259, 311, 344, 525.
Følle (0. Lisbjærg h., Randers a.): 31.
For (vesterhavsø, Sdrj.): 29, 138.
G
Gånsager (Hviding h., Tønder a.): 453.
Gårdsby (Sverige): 306.
Gårdstorp (Halmstad h., Halland): 208.
Gadebusch (Meklenborg): 365.
♦Gambevad (Hindsted h.?): 89.
Garnkær (i Egå mark, 0. Lisbjærg h., Ran
ders a.): 325.
Gasse (Hviding h., Tønder a.): 232, 453.
Gatu spial (ager ved Halmstad, Halland):
103.
Geldern (Holland): 375, 385.
Gelsted (Tybjærg h., Præstø a.): 489.
Genarp (Bara h., Skåne): 32.
Gern h. (Skanderborg a.): 89.
Gesing (Hviding h., Tønder a.): 232, 453.
♦Gethehem (Tyskland): 484.
Getinge (Torna h., Skåne): 211.
Ginding h. (Ringkøbing a.): 89.
Gislov (Skytts h., Skåne): 214.
Gjorslev (Stevns h., Præstø a,): 169.
Gjushult (Våstergotland, Sverige): 134.

Glambeck (borg på Femern): 422.
Glimminge (Järrestads h., Skåne): 236.
Gnoien (Tyskland): 224, 276, 393, 527.
Gommern (borg i Brandenburg): 349.
Gosmer (Hads h., Århus a.): 417.
Gram (Gram h., Haderslev a.): 154.
Greifswald (Tyskland): 4, 219, 220, 342, 512.
Greve (Tune h., Kbh.s a.): 257.
Grevesmühlen (Meklenborg): 130, 311.
Grevlunda (Albo h., Skåne): 18.
Gross-Mcthling (Meklenborg): 393.
Grossenbrode (Holsten): 158, 267.
Grydeå (Skippinge h., Holbæk a.): 376, 435.
Grönby (Skåne?): 5.
♦Grønside (Hjelmslev h.?, Skanderborg a.):
415, 416.
Gudhem kloster (Sverige): 116, 134.
Gützkow (Tyskland): 513, 515.
Gynderup (Børglum h., Hjørring a.): 412.
Gårds h. (Skåne): 454.
Göinge h. (Skåne): 454.
Görslöv (Bara h., Skåne): 21.

H
Hå ager i Håkantorp: 215.
Håkantorp (Harjagers h., Skåne): 211.
Halland: 1, 8, 52, 208, 302, 435; se også her
tug Kristoffer af H.
Halleby (Løve h., Holbæk a.): 376.
Halmstad (Halland): 103.
Hamar (Norge): 66.
Hamborg (Tyskland): 55, 64, 74, 95, 109,
128, 136, 137, 139, 141, 149, 157, 164, 165,
166, 172, 176, 216, 231, 240, 249, 397, 428,
433, 438, 439, 447, 448, 449, 45°, 486, 519,
520, 523, 524.
Hammarby (Bleking): 242.
Hammer h. (Præstø a.): 361.
Hammershus (Bornholms Nørre h.): 492,
494, 496. 498.
Han h. (Øster Han h., Hjørring a.): 386.
Hansestæderne: 28.
Harburg (Tyskland): 354.
Harderwijk (Holland): 375, 391.
Hardsyssel (Jylland): 89.
Harjagers h. (Skåne): 208, 215; se også Niels
Jakobsen af Harrie.

Harlebeke—Kolding
Harlebeke (Belgien): 531.
Harrien (Estland): 202.
Harvestehude (ved Hamborg): 95.
Harzgerode (stad i Anhalt, Tyskland): 275.
Havdrup (Tune h., Kbh.s a.): 418, 419.
Havelberg (tysk bispedømme): 513, 515.
Heldager (Sunds h., Svendborg a.): 169.
Hellestad (Västergö tland, Sverige): 134.
Helium h. (Ålborg a.): 258.
Helmsdorp (Holsten): 158, 267.
Helsingborg (Skåne): 44, 45, 52, 145, 146,
147, 167, 215, 226, 390, 391, 483, 494; se
også Frederik fra Helsingborg.
Helsingør (Frb. a.): 46, 51, 168.
Herford (Westphalen): 484.
Herrestorp (Skytts h., Skåne): 242.
Herrestad h. (Skåne): 498.
Hesselby (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 117.
Hildesheim (bispedømme i Tyskland): 513.
*Hirta (Skåne): 242.
Hitzacker (Lüneburg): 278, 440, 441, 445.
513, 5*5Hjelmaröd (Albo h., Skåne): 18.
Hoim (Anhalt, Tyskland): 275.
Holbæk (Holbæk a.): 310.
Holland, se grev Vilhelm.
Holm (Nørrejylland): 170.
Holme kloster (Salling h., Svendborg a.):
389Holmsø å (0. Han h., Hjørring a.): 386.
Holsten: 81, 82, 83, 158, 160, 267.
*Holæskov (skov på Sjælland): 250.
Horne (Salling h., Svendborg a.): 37.
Horndrup (Vore h., Skanderborg a.): 415,
416.
Horns h. (Frb. a.): 257.
Horsby h. (Horsbøl h. — Viding h., Sdrj.):
198.
Horsens (Skanderborg a.): 82, 85, 483, 503,
5°4Horshave (Frøs h., Haderslev a.): 143.
Hoya (Tyskland): 467.
Hude (kloster i Oldenburg): 157.
Hvessinge (Smørum h., Kbh.s a.): 508.
Hyby (Bara h., Skåne): 475.
♦Hygslef (Skåne): 242.
Hylke (Vore h., Skanderborg a.) se Niels Brok
af Hylke.
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Hög (Harjagers h., Skåne): 208.
Hoghæ Allis gård (ålegård i Albo h., Skåne):
18.
Højby (Ramsø h., Kbh.s a.): 118.
Højelse (Ramsø h., Kbh.s a.): 177, 187.
Højsager (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 174.
Hökaböke (skov i Albo h., Skåne): 18.
Høng (Løve h., Holbæk a.): 169, 376.
Hörsänkia (ålegård i Albo h., Skåne): 18.
I
Illerup (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 529.
Ishøj (Smørum h., Kbh.s a.): 257.
Italien: 484.
Itzehoe (Holsten): 95.
J
Jellingsyssel (Jylland): 89.
Jerxheim (borg i Braunschweig): 349.
Jüterbog (borg i Brandenburg): 349.
Jylland: 167, 169, 258, 333.

K
Kås (Rødding h., Viborg a.): 170.
Kalbe (brandenburgsk slot): 349.
Kalleby (Strukstrup h., Sdrj.): 314.
Kalmar se Henrik fra K.
Kalundborg (Holbæk a.): 310.
Kamstrup (Sømme h., Kbh.s a.): 507, 508.
Kappelgårdsmølle (Tune h., Kbh.s a.): 257.
Kanow (Meklenborg): 513, 515.
♦Kastæwra (Sjælland): 435.
Kataskog (Albo h., Skåne): 18.
Kattarp (Luggude h., Skåne): 253.
Katslösa (Ljunits h., Skåne): 214.
Kattnäs (Södermanland, Sverige): 133, 229.
Kelleklinte (Ars h., Holbæk a.): 376.
Kiel (Holsten): 95, 97, 365, 411, 513, 515; se
også grev Johan 2. af Holsten-Kiel.
Kifholt (skov i Holsten): 378.
Klågerup (Bara h., Skåne): 89, 214.
Klenau (Holsten): 158, 267.
Kobelenbrücke (Tyskland): 278.
Kodda Ör (ålegård i Albo h., Skåne): 18.
Kolberg (Pommern): 364.
Kolding (Vejle a.): 86, 89, 90, 96, 97, 154,
158, 160, 161, 162, 163, 178, 179, 180,
182, 184, 185, 186.
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Kongskilde—Margård

Kongskilde Mølle (Alsted h., Sorø a.) : 26.
Komhemæ (eng på Før, Sdrj.) : 29, 138.
Komtved (Tønder h., Tønder a.) : 11.
Krakow (Polen) : 286.
Kremper marsk (Holsten) : 378.
Kringholm (Højer h., Tønder a.) : 125.
Kujavien (Polen) : 286.
Kundby (Tuse h., Holbæk a.) : 413.
Kungsfors (Viske h., Halland): 116.
Kvarmløse (Merløse h., Holbæk a.) : 257.
Kvibille (Halmstad h., Halland) : 208.
Källby vad (ved Lund, Skåne): 218.
København: 1, 10, 145, 252.
Køge (Kbh.s a.) : 263, 485.
♦Køpæskov (skov på Sjælland): 250.

L
Lårup (Merløse h., Holbæk a.) : 27.
Lading (Sabro h., Århus a.) : 491.
La Horta (Zamora, Spanien) : 484.
Lancicia (Polen) : 286.
Langeland (Svendborg a.) : 81, 82, 83, 308,
343, 344, 345, 455*
Laon (Frankrig) : 484.
Leal (kloster i Estland) : 470.
Le Groseau (Frankrig) : 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 72.
Lemming (Hids h., Viborg a.) : 321.
Lerbergstorp (Albo h.. Skåne): 18.
Liège (Belgien): 3, 42.
Lillering (Framlev h., Århus a.) : 31.
Linköping (Sverige): 183, 432.
Lister (Bleking) : 454.
Livland (ordensprovinsen): 39, (40), 161,
162, 334; se også Estland.
Loitz (ved Stralsund): 219, 220, 225, 262.
Lojenkær (Ning h., Århus a.) : 416.
Lolland (Maribo a.) : 13, 170, 328, 333, 394,
395, 421, 510*Lose ( = Lödöse, Sverige?): 52.
Lübeck (Tyskland) : 3, 42, 43, 49, 52, 72, 84,
92, 102, 139, 144, 152, 156, 164, 172, 175,
195, Ï96, 231, 237, 240, 244, 245, 249, 265,
30°, 3°5, 3^, 338, 372, 373, 381, 4°8, 4”,
464, 465, 471, 509, 510.
Lübz (Meklenborg) : 356, 513, 515.
Lüneburg (Tyskland): 350, 397, 428, 433,

438, 439, 447, 448, 449, 45°, 516, 517, 518,
5i9, 523, 524Luna (Italien): 3, 9.
Lund (Skåne): 42, 66, 214, 218. — Allehel
genskloster: 208, 269. — Altre: 32, 208,
210, 211, 508, 522. — By og borgere: 21,
284, 288, 339, 340, 341, 390, 391, 456, 508.
— Dekan: 208, 209, 210, 253, 522. — Do
minikanere: 32, 208. — Domkirke og kannikesamfund: 6, 21, 32, 135, 145, 153, 171,
208, 209, 210, 215, 242, 253, 301, 368, 394,
395, 4“9> 430, 43b 456, 496, 497. 498, 508,
522. — Franciskanere: 32. — Helligånds huset: 32. — Provst: 6, 32, 402, 477, 478,
479, 480, 482. — Spedalskhuset: 32. — St.
Michaelskirke: 522. — St. Pederskloster:
32, 208, 226, 269. — St. Peders sogn: 210.
— Lille St. Peders sogn: 288, (456). —
Storegade: 210. — Valtersbad: 288, 456. —
Ærkebisp: 5, 6, 12, 15, 32, 115, 120, 135,
145, 146, 153, 201, 209, 210, 228, 242, 292,
301, 306, 336, 368, 388, 394, 395, 401, 402,
43», 43'. 432, 454, 477, 478, 480, 482, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501,
5'2, 5'3, 5'5, 522- — Ærkedegn: 32, 522.
Lunde (Ditmarsken): 175.
Lychen (Brandenburg): 405, 440, 441, 445,
481, 5'3, 5'5Lynge h. (Frb. a.): 174.
Lyngerup (Horns h., Frb. a.): 257.
Lyon (Frankrig): 384, 387, 388, 484.
Lyngshogh ager (i Håkontorp mark, Harjagers h., Skåne): 215.
Lodose: 52, 302.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 11, 15,
91, 108, 115.
Løve h. (Holbæk a.): 376.
Løversyssel (Jylland): 89.
M
Maardu (Estland): 192.
Magdeburg (Tyskland): 56, 272, 353, 473,
5I3Malchin (Meklenborg): 356.
Malmø (Skåne): 218.
Mandø (Ribe h., Ribe a.): 232, 453.
Manosque (Frankrig): 484.
Margård (Skovby h., Odense a.): 167, 169.

Markaskog—Provence
Markaskog (Albo h., Skåne): 18.
Marlow (Meklenborg): 224, 332.
Masovien (Polen) 286.
Meissen, se grev Frederik af Meissen.
Meklenborg: 527.
Meldorf (Ditmarsken): 362.
Mellby (Albo h., Skåne): 18.
Merløse (Merløse h., Holbæk a.): 121.
Merløse h. (Holbæk a.): 270.
Meyenburg (Brandenburg): 405, 458, 460,
5*3, 515Middelburg (Holland): 451.
Middelfart (Odense a.): 97, 167.
Minden (Tyskland): 140.
Mjolden (Lø h., Tønder a.): 232, 453.
Monteux (Frankrig): 110.
Musse h. (Maribo a.): 282.
Møn (Præstø a.): 263, 457, 488, 489, 490.

N
Nagelsti (Musse h., Maribo a.): 328.
Nakskov (Maribo a.): 13.
Naystenoia (Estland): 192.
Nebbe (Sømme h., Kbh.s a.): 287.
Nebel (V. Nebel, Skast h., Ribe a.): 143.
Neindorf (vistnok ved Seehausen, Branden
burg): 349.
Nemerow (johanniterkloster ved Stargard):
254Neu-Brandenburg (Tyskland): 278, 462.
Neuenkamp kloster (Forpommern): 277.
Neugatersleben (borg i Brandenburg): 349.
Neukloster (ved Warin, Tyskland): 16.
Neumünster (Holsten): 95.
Neustadt (i Rostock): 131.
Neustadt (fsv. by ved Elben): 513, 515.
Nidaros (Norge): 42, 66.
Niendorf (ved Wismar, Tyskland): 155.
Nordborg (Als, Sønderborg a.): 15, 115.
Norge (se også Håkon): 3, 9, 42, 179, 181,
182, 183, 185, 482, 484, 509, 531.
Normsted (Hviding h., Tønder a.): 232.
Norra Sanda gård (ålegård i Albo h., Skåne): 18.
Ny borg ... i mosen (ved Wittenberg, Tysk
land): 513, 515.
Nyborg (Svendborg a.): 7, 71, 167, 244, 311,
312, 3’3, 3H, 3i5> 375, 385, 406, 409, 410,
420, 421, 422, 423, 475.
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Nybølle (Smørum h., Kbh.s a.): 257.
Nybølle (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 414.
Nydam (Horsbøl h., Sdrj.): 198.
Nykirke (Horsbøl h., Sdrj.): 198.
Nykøbing (Falster): 34, 37, 38, 46, 69, 200,
305, 379, 380, 381, 382, 510.
Nyrup (Merløse h., Holbæk a.): 121.
Närke (Sverige): 147.
Næstved (Præstø a.): 8, 120, 234, 251, 322,
323, 335, 414, 471Nørbæk (Sønderlyng h., Viborg a.): se Peder
Mule.
Nørrejylland (se også Jylland): 170.
Nöteboda (Albo h., Skåne): 18.

O
Odense (Odense a.): Bisp: 19, 38, 90, 162,
206, 258, 283, 396, 400, 406, 424, 495. —
Dominikanere: 396. — Franciskanere: 396.
— Knudskloster: 206, 259, 389, 396, 400,
406, 424. — Landsting: 434. — Prior: 206,
259, 283, 434. — Provst: 434.
Ods h. (Holbæk a.): 294.
Oldenburg (Tyskland): 267; se også grev Jo
han og Kristian samt Eldenburg.
Olstrup (Fakse h., Præstø a.): 246, 248, 291.
Oranienburg (Bötzow, i Brandenburg): 319.
Oreby (Muse h., Maribo a.): 254, 363, 437.
Ornakärr (Luggude h., Skåne): 253.
Oslo (Norge): 66.
Osnabrück (Tyskland): 56, 62, 64.
Osten (Tyskland): 128.
Oswiecim (Polen): 286.

P
Padis (kloster i Estland): 470.
Palestrina (Italien): 149.
Paris (Frankrig): 9.
Parma (Italien): 9, 41, 42.
Pexiora (Frankrig): 484.
Plön (Holsten): 335, 467.
Polen: 286.
Pommern se Venden.
Preetz (Holsten): 213, 371.
Prenzlau (Brandenburg): 278.
♦Prigencium (Frankrig): 3.
Provence (Frankrig): 484.

376

Quercy—Schwanbeck

Q
Quercy (Frankrig): 484.
Quimper (Frankrig): 3.

R
Ramelow (ved Stargard, Tyskland): 513.
5i5Ramsø(magle) (Ramsø h., Kbh.s a.): 177,
187.
Ramsø h. (Kbh.s a.): 177, 250.
Ratibor (Polen): 286.
Ratzeburg (tysk bispedømme): 55, 139, 164,
172, 175, 195, 231, 240, 249, 515.
Reinbeck (kloster i Holsten): 95.
Rendsburg (Holsten): 335, 356, 467; se også
grev Gerhard 3.
Reval (Tallinn, Estland): 39, 40, 49, 126,
148, 150, 151, 161, 162, 271, 320, 334.
Ribe (Ribe a.): 81, 82, 83, 89, 97 (?), 474. —
Biskop: 1, 15, 29, 44, 50, 98, 100, 125, 138,
143, 162, 178, 230, 232, 260, 311, 453, 495,
500. — By og borgere: 230, 232, 260, 289,
453. — Domkirke og kannikesamfund: 29,
125, 143, 230, 232, 247, 453, 474. — Fran
ciskanere: 29, 453. — Helligåndshus: 453.
— Kantor: 232. — Nonnerne: 29. — Provst:
143. — Puggård(sgade): 247. — Stift: 531.
Ribnitz (Meklenborg): 104, 262, 266, 267,
332, 353.
Rieti (Italien): 3.
Riga (Letland): 39, 40, 49, 162, 469, 473.
Rikdahl (ved Rostock): 129.
Rindelev (Hjelmslev h., Skanderborg a.):
122, 123, 124.
Ring kloster (Hjelmslev h., Skanderborg a.):
122, 123, 124, 327, 415, 416, 417.
Ringsted: 361, 435, 488, 489, 490, 521. —
Landsting: 308, 309, 345, 361, 435.
Risby (Smørum h., Kbh.s a.): 235.
Rodez (Frankrig): 404.
Roskilde (Kbh.s a.): 97, 114, 154, 167, 192,
375, 410, 508. — Agnetekloster: 117, 246,
248, 291, 308, 309, 324, 343, 344, 345, 346,
361, 455, 528. — Biskop: 10, 19, 38, 41, 52,
90, 99, 120, 177, 251, 252, 257, 258, 285,
294, 345, 346, 487, 494, 495, 496, 508. —
By og borgere: 67, 68, 69, 70, 71, 127, 173,
235, 257, 487, 507, 508. — Clara kloster:

114, 127, 250, 337, 355, 392, 487, 488, 489,
49°, 506- — Dionysiussogn: 67, 68, 69, 70,
71. — Dominikanere: 246, 248, 361. —
Domkirke og kannikesamfund: 187, 257,
305, 487, 494, 496, 507, 508. — Skt. Hans
kirke: 257. — Hersegade: 173. —Jakobskirke: 127. — Kantor: 294. — Mikkelssogn:
173. — Pederskirke: 487. — Provst: 251,
508- — Ærkedegn: 250, 257, 402, 477, 478,
479, 480, 482, 508. — Stift: 277, 531.
Rostock (Tyskland): 2, 8, 30, 34, 47, 104,
129, 13>, '32, 155, 238, 307, 33', 332, 333,
335, 4°9> 423, 429, 444, 457*Rowomosæ (Luggude h., Skåne): 226.
Rude-Eskilstrup (Merløse h., Holbæk a.):
27.
Rusland: 286.
Ryd (Munkbrarup h., Sdrj.): 371.
♦Ryd (Jylland): 170.
Rygen (Tyskland): 200, 281, 440, 458, 461
(se også Vizlav).
Rykkerup (Muse h., Maribo a.): 328.
Røgerup (Horns h., Frb. a): 257.
Räfshögh, eng i Håkontorp (Harjagers h.,
Skåne): 215.
Rødkilde (Salling h., Svendborg a.): 169.
Rødovre (Sokkelunds h., Kbh.s a.): 10, 257.
Rønninge (Asum h., Odense a.): 18.
Rørbæk (Musse h., Maribo a.): 282, 363.
S
Saarne (Estland): 192.
Sachsen: 338, se også hertug Erich.
Sachsenburg (ved Merseburg, Tyskland):
275Saintes (Frankrig): 62.
Salling syssel (Jylland): 493, 501.
Salonium (Salles?, Frankrig): 484.
Saltofte (Ars h., Holbæk a.): 376.
Salzburg (Østrig): 473.
Samsø, se hertug Kristoffer.
Sanitz (Meklenborg): 51, 104.
Schaprode (Rügen): 200, 223, 277.
Schauenburg: 158, 160; se også grev Adolf.
Schneitlingen (Anhalt, Tyskland): 275.
Schönbeck (ved Stargard): 8.
Schwan (Meklenborg): 47, 265.
Schwanbeck (ved Stargard): 513, 515.

Schwerin — Sørup
Schwerin: 42, 55, 57, 72, 139, 164, 172, 175,
188, 189, 231, 240, 249, 255, 256, 515; se
også grev Henrik og grev Nicolaus.
Seclin (Frankrig): 531.
Seem (Ribe h., Ribe a.): 154; se også Sam.
Segeberg (Holsten): 427.
Segelsbøl (Horsby h.=Viding h., Sdrj.): 198.
*Sighærstorp (fsv. landsby ved Roskilde,
Kbh.s a.): 257.
*Sirlessen (gård i Horsby h. = Vinding h.,
Sdrj.): 198.
Sjælland: 169, 308, 309, 345, 455. Landsting
se Ringsted.
Skåne: 21, 214, 218, 242, 339, (340), (341),
398, 436.
Skaftys eng (i Håkantorp, Harjagers h., Skå
ne): 215.
Skandr (Skytts h., Skåne): 307, 372, 373, 375,
385, 39°j 39 b 398, 429«
Skara (Sverige): 134.
Skelskør (Sorø a.): 308, 309, 345.
Skibinge (Bårse h., Præstø a.): 345.
Skipping h. (Holbæk a.): 294.
Skivholme (Framlev h., Århus a.): 227.
♦Skornetal (Bornholm): 5.
Skrave (Frøs h., Haderslev a.): 143.
Skærbæk (Hviding h., Tønder a.): 232, 453.
Skævinge (Strø h., Frb. a.): 508.
Slagelse (Sorø a.): 375, 385, 410, 471.
Slangerup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 174,
261 (note).
Slaven se Venden.
Slesvig: 84, 142. — Biskop: 15, 96, 115, 311,
495. — By: 504. — Dominikanere: 426. —
Franciskanere: 426. — Kapitel: 35, 426. —
Stift: 29. — Ærkedegn: 426.
Slimminge (Bjæverskov h., Præstø a.): 117.
Snesere (Bårse h., Præstø a.): 251, 344, 345,
455, 528.
Snostrup (Ølstykke h. Frb. a.): 508.
Snævre (Merløse h., Holbæk a.): 27.
Sorø kloster (Sorø a.): 26, 27, 99, 261, 287,
3'°> 367, 399> 429, 452, 476Spanien: 484.
Spoleto (Italien): 9.
Spragelse (Tybjærg h., Præstø a.): 521.
Stade (Hannover): 128, 176, 199, 216.
Stargard (Pommern): 190, 513, 515.
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Stavanger (Norge): 66.
Stavenhagen (Meklenborg): 356.
Stavrby (Vends h., Odense a.): 158, 267.
Stege (Præstø a.): 46, 296, 297, 299, 300, 467.
Stenderup (Nr. Tyrstrup h., Vejle a.?), se
Jens Pedersen af St.
Stenløse (Odense h., Odense a.): 406.
Stenløse (Ølstykke h. (?), Frb. a.): 202.
Stemberg (Meklenborg): 8, 264, 272, 278,
296, 335> 338, 353> 356, 467Stettin (Pommern): 54; se også Wartislav.
Stevns h. (Præstø a.): 263.
Stillinge (Slagelse h., Sorø a.): 294.
Stockholm (Sverige): 22, 52.
Stolpe (kloster i Pommern): 470.
Stormarn (Holsten): 158, 160, 365.
Stralsund (Tyskland): 8, 14, 24, 25, 54, 144,
219, 220, 221, 222, 278, 281, 319, 364, 398,
405, 411, 440, 441, 445, 458, 461.
Strasen (Meklenborg): 513, 515.
Strelitz (Meklenborg): 405.
Strengnås (Sverige): 531.
Stubbendorf (Meklenborg): 393.
Stuby (Hammer h., Præstø a.): 345.
Siilz (Meklenborg): 224, 332, 460, 461, 462.
Sundby (Musse h., Maribo a.): 328; se også
Ude-Sundby.
Svanning (Sallinge h., Svendborg a.): 37.
Svedberga (Luggude h., Skåne): 253.
Svenstrup (Søster-Svenstrup, Ramsø h.,
Kbh.s a.): 250.
Sverige: 3, 6, 9, 42, 81, 82, 106, 116, 133,
167, 179, *85» 432, 484. 53 >•
Svinaberga (Albo h., Skåne): 18.
Svogerslev (Sømme h., Kbh.s a.): 257.
Sværdborg (Hammer h., Præstø a.): 361.
Sykespial (ager ved Halmstad, Halland): 103.
Syv (Ramsø h., Kbh.s a.): 177, 187.
Sam (Årstads h., Halland): 103.
Søborg (Holbo h., Frb. a.): 8, 14, 19, 20, 50,
70, 203, 204, 233, 290, 333, 338, 437, 457,
467, 493Soderkoping (Sverige): 106.
Sodermanland (Sverige): 229.
Sømme h. (Kbh.s a.): 508.
Sønderjylland: 167, 377; se også hertug Erik
og Valdemar.
Sørup (Sunds h., Svendborg a.): 505.

378

Tågerup— Viborg

T
Tågerup (Sømme h., Kbh.s a.): 257.
Tåghusa (Albo h., Skåne): 18.
Tårnborg (Slagelse h., Sorø a.): 245, 375,
385. 410.
Tåsinge (Sunds h., Svendborg a.): 287.
Tåstrup (Merløse h., Holbæk a.): 121.
Tavlbord (skov i Hids h., Viborg a.): 321.
Templin, Templyn (Brandenburg): 190, 191,
219, 220, 221,405, 440, 460, 513, 514, 515.
♦Thræthæscogh (skov på Sjælland): 435.
Thüringen: 338.
Tibberup (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 174.
Toelt (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 174.
Toreby (Musse h., Maribo a.): 328.
Torino (Italien): 484.
Tornved (Tuse h., Holbæk a.): 367.
Torslev dyb (0. Hanh., Hjørring a.): 386.
Torslunde (Smørum og Tune h., Kbh.s a.):
257*
Tottarp (Bara h., Skåne): 208.
Tournai stift (Frankrig): 531.
TrafTnestræde i Skanør (Skyttsh., Skåne): 429.
Tranekær (Langelands N. h., Svendborg a.):
7, 67, 68, 295, 307, 308, 309, 343, 345.
Travemünde (Holsten): 265, 378, 427.
Treviso (Italien): 484.
Tribsees (Forpommern): 46, 338, 353.
Trustrup (Hads h., Århus a.): 31.
Try h. (= Strø, Lynge og Hobro h., Frb. a.):
174Trälleborg (Skåne): 390, 391.
Tuna (Södermanland, Sverige): 133, 229.
Tusculum (Italien): 425.
Tuse h. (Holbæk a.): 294, 367.
Twieflingen (Braunschweig): 272.
Tvindelstrup (Ringsted h., Sorø a.): 337, 355,
392, 489Tvis kloster (Hamrum h., Ringkøbing a.):
233Tygestrup (nu Kongsdal, Merløse h., Hol
bæk a.): 169.
Tyrstrup (Sd. Tyrstrup h., Haderslev a.):
313, 3H, 3I5Tyskland: 97, 179, 375, 385, 461, 484. —
Den tyske orden: 469, se også Livland.
Tystofte (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 234.
Tystrup (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 26.

Tønder (Tønder a.): 11, 29, 138.
Tønder h. (Tønder a.): 11, 91, 108.
Tørrild (Tørrild h., Vejle a.): 327.
Tøvelde (Møn, Præstø a.): 489, 490.
U
Ude-Sundby (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 261.
Ülzen (Hannover): 273.
Ütersen (Holsten): 95.
Uglerup (Tuse h., Holbæk a.): 254.
Ulvemose (Tune h., Kbh.s a.): 418, 419.
Uppsala (Sverige): 153, 292, 301, 306, 336,
394> 432.
Usikylä (Estland): 192.
V(W)
Valby (Slagelse h., Sorø a.): 119.
Vallekilde (Ods h., Holbæk a.): 294.
Vallensbæk (Smørum h., Kbh.s a.): 508.
Valtersbad (gård i Lund): 288, 456.
Wanzleben (borg i Brandenburg): 349.
Varberg (Halland): 302.
Vardesyssel (Jylland): 89, 143, 158, 267.
Warnemünde (Tyskland): 8, 47, 81, 82, 83,
154, 420, 423, 444, 457, 464, 465, 466, 467,
468, 470.
Vedsted, V.- (Ribe h., Ribe a.): 232.
Weferlingen (borg i Brandenburg): 349.
Wehningen (Hannover): 278.
Vejle (Vejle a.): 359.
Veksø (Ølstykke h., Frb. a.): 200, 223.
Welin (Livland): 334.
Vemmenhög V., (Vemmenhögs h., Skåne):
242, 522.
Vemmenhøg ö. (Vemmenhög h., Skåne): 242.
Venden: 286, 423, 461; se også greverne Nico
laus og Johan af Werle.
Venezia (Italien): 3, 9, 41.
Verden (Tyskland): 56, 62, 207, 231, 240,
24«, 255, 278, 425, 513.
Werle, se greverne Johan og Nicolaus.
Wernigerode (tysk grevskab): 513, 515.
Wesdorf (Anhalt, Tyskland): 275.
Wesenberg (Meklenborg): 513, 515.
Vestersyssel (Sjælland): 294.
Viborg (Viborg a.): 89, 170, 171, 386, 503. —•
Biskop og kapitel: 20, 258, 495, 499, 500,
530-

Viby—*Ötthorp
Viby (Ramsø h., Kbh.s a.): 250.
Vigersted (Ringsted h., Sorø a.): 344, 345,
455«
Wildeshausen (Oldenburg): 165, 166.
Villands h. (Skåne): 454.
Vindebo (Sømme h., Kbh.s a.): 487.
Vinderup (Volborg h., Kbh.s a.): 257.
Vindinge (Hammer h., Præstø a.): 361.
Visby (Hassing h., Thisted a.): 146.
Viskan (Halland): 116.
Wismar (Tyskland): 55, 164, 237, 372.
Wittenburg (Meklenborg): 338, 467.
Wittow (Rügen): 293.
Vitved (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 415,
416.
Vivier (Frankrig): 484.
Woldeck (Meklenborg): 513, 515.
Wolgast (Pommern): 303.
Vordingborg (Præstø a.): 8, 30, 46, 197, 200,
254, 259, 260, 278, 296, 331, 332, 333, 335,
338, 35°, 353, 366, 375, 376, 378, 385, 437,
457, 458, 48°, 467Vormark (Gudme h., Svendborg a.): 89.
Wosel (Estland): 39, 40.
Wredenhagen (Meklenborg): 356, 513, 515.
Vrejlev kloster (Børglum h., Hjørring a.):
412.
Vreta (Sverige): 133.
Wustrow (nu halvøen Fischland ved Ribnitz):
85.
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Vällinge (Skytts h., Skåne): 242.
Våsby (Luggude h., Skåne): 253.
Västergötland (Sverige): 167.
Växiö (Sverige): 306.
Z
Zarrentin (Meklenborg): 472.
Zierikzee (Holland): 451.
Zörbig (borg ved Bitterfeld): 349.
Zutphen (Holland): 385, 390.

Æ
Æbelholt (Strø h., Frb. a.): 174.
Æbeltoft (Randers a.): 503, 504.
Ællemose (Albo h., Skåne): 18.
Ærø (Svendborg a.): 319.
♦Ætraby (= Yttraby?, Bohus len, Sverige):
52.
Ätran (Halland): 302.
0
Ølsted (Strø h., Frb. a.): 252.
Øm kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
325, 326, 529.
örja (Rönnebergs h., Skåne): 211.
Øsel (Letland): 39, 40, 49.
Östaröd (Albo h.. Skåne): 18.
Østrebøge, skov i Merløse h. (Holbæk a.):
27♦ötthorp (Skåne?): 21.
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årtid: årlig sjælemesse.
abbed: klosterforstander.
abbedi: kloster, der forestås af en abbed.
abbedisse: nonneklosters forstanderinde.
absolution: eftergivelse af syndeskyld, synde
straf og kirkestraf.
aflad: eftergivelse af straf for begåede synder,
annater (af annus): første års indtægt af et le
digt kirkeligt embede; denne indtægt til
faldt for de mindre embeders vedkommende
bispen, for de større paven.
annektere: henlægge (en kirke under en an
den).
annektion: henlæggelse (af en kirke under en
anden).
apostolisk: udgået fra (henhørende under)
pavestolen, hvis myndighed nedledes fra
apostlen Peter.
appellere: indanke for højere retsinstans,
appelbrev: skrivelse, hvorved en retssag ind
ankes for en højere instans.
askeonsdag: i. fastedag.
auditør: således kaldes ved kurien de .personer,
der beskikkes bl. a. til at optage bevis i en
sag.
autentiske breve: breve udstedt af viri autentici, d.v.s. mænd, der fører autentisk segl;
hvorved forstås et segl tilhørende en gejst
lig eller verdslig person, hvis troværdighed
mentes at yde en særlig garanti (regent,
biskop, dommer, kapitel etc).
ban(lysning): udelukkelse fra kirken og dens
nådemidler.
barfred: forsvarstårn i et befæstningsværk.
bede: en på fyrstens anmodning vedtagen
skat eller ydelse.

benediktinere: munkeorden stiftet af Benedikt
af Nursia 529.
beneficium: de til et kirkeligt embede som
løn for tjenesten henlagte formuegodser,
dernæst også selve embedet.
birkeret: en fra herredsinddelingen undtaget
jurisdiktion.
bol: en efter bolantallet vekslende brøkdel af
en landsbys tilliggende, også et jordmål;
fandt opr. anvendelse ved fordelingen af
offentlige byrder.
bord: se fællesbord.
borel: et uldent stof.
brevviser (ske): ihændehaver af brev.
brudeskat: se livgeding.
bryde: forvalter af en gård.
bulle: 1) rund metalkapsel, som omslutter
pavers, kejseres o.s.v. segl.; 2) selve seglet;
3) pavelig eller kejserlig skrivelse med et
sådant segl.
bygningsfond: fabrica ecclesiae, kirkens for
mue.
bymænd: indbyggere i købing.
calatravensere: gejstlig ridderorden, stiftet
1158 af abbed Raimund til værn mod mau
rerne; Calatrava er en kastiliansk ridder
borg.
cisterciensere: munkeorden stiftet i 1098 af
Robert i Gistercium.
cluniacensere: munkeorden stiftet i 910 af
Berno i Cluny.
commune servitium se servispenge.
dagtinge: forhandle.
dagtingning: forhandlingsmøde.
deger: 10 huder eller skind (første gang i
Flensborg stadsret § 93).
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dekan: indehaver af en af de højere værdig
heder (1. dignitet) ved et domkapitel, også
gejstlig tilsynsmand; desuden (i Lunds ærkestift) om de såkaldte landdekaner (decani
rurales), der svarede til provster.
dekanat: dekans embede.
diakon: lavere gejstlig grad.
dignitet: fællesbetegnelse for de højeste gejst
lige embeder inden for domkapitlet, f.eks.
ærkedegn, provst, dekan og kantor.
domkapitel: se kapitel.
dotation: stor gave (fast indkomst o.lign.)
til kloster eller kirke.
dotere: forsyne kirke eller from stiftelse med
faste indkomster.
drost: navn på den højeste rigsembedsmand
i middelalderen.
edikt: pavelig bestemmelse.
eksempt, eksimeret: fritaget for de(n) nærme
ste kirkelige overordnedes jurisdiktion, som
regel om dem, der er fritagen for bispens
jurisdiktion og stillede direkte under paven.
ekskommunicere: udelukke af det kirkelige
fællesskab.
ekskommunikation: udelukkelse af det kirke
lige fællesskab.
enemærke (skov): (skov) uden for fællesskabet,
faktisk besiddelse se legemlig besiddelse.
fanelen: len, der er overdraget en fyrste, og
ved hvis overdragelse en fane har tjent som
investitursymbol.
fed: de hanseatiske byers afmærkede (lavtlig
gende) områder på skånemarkederne, inden
for hvilke særlige retsregler gjaldt.
flodemål: det område, der dækkes af vandet,
når dette opstæmmes i en mølledam.
floriner: opr. florentinsk guldmønt på 5,4 g,
præget år 1252 med en lilje(flos), byvåb
net; senere taget som mønster ved mønt
prægningen flere steder.
foged: 1) kongelig embedsmand; 2) biskoppe
lig embedsmand; 3) grevelig (hertugelig)
embedsmand. Fogeden besørger lokalfor
valtningen og opkræver de lokale afgifter.
fogedi: en fogeds forvaltningsområde,
forlover: garant, kautionist.
franciskanere: gråbrødre, tiggerorden, stiftet
omkr. 1210 af Frans af Assisi.
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fravinde : erhverve ad rettens vej (ved proces).
frugt: udbytte.
fægang: græsgang, græsning.
fælled: jord udtaget til fælles brug; jord, der
ligger udyrket hen og bruges til græsgang.
fællesbord (mensalgods) : gods, hvis indtægter
går til et gejstligt samfunds (kapitels el.
lign.) underhold.
fællig : gods, som tilhører jordens ejer og dyr
ker i fællesskab.
gårdsæde: fæster af et hus med en mindre
jordlod, for brugen af hvilken han som
vederlag præsterede arbejde for ejeren og
en mindre afgift.
genbrev se modbrev.
generalmagister: dominikanerordenens øver
ste forstander.
generalminister : franciskanerordenens øver
ste forstander.
generalprokurator: øverste befuldmægtigede,
grammontenser : eremitorden stiftet i 11. årh.
af Stefan d’Auvergne.
guardian : forstander for et franciskanerkloster,
guldfloriner se floriner.
gulds jord : bonitering efter jordens nominelle
værdi.
gæsteri: pligten til at forpleje en overordnet
gejstlig og hans følge under opholdet hos
hans underordnede.
hageplov : middelalderlig regneenhed, der
dannede grundlaget for beskatning i Est
land (haken, uncus).
haken se hageplov.
helligåndshus: helligåndsordenens hospitaler.
Denne orden, efter sit symbol duen også
kaldet duebrødrene, havde alene til formål
at pleje de syge.
hellig(dags)brøde : bøderne for helligbrøde,
hvorved forstodes vold udøvet i helgtiderne
eller på helligdage; for sådan vold bødedes
3 mark til bispen, samtidig med at der som
ved al anden vold bødedes til den foruret
tede og til kongen.
hovedlod: en persons formue.
hovedstol: den oprindelige kapital, grundka
pitalen i modsætning t’l påløbne renter.
hufe: et jordmål af vekslende størrelse (i
Prøjsen mellem 15 og 40 morgen).
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husarme: ubemidlede personer,
hærmesteren se praeceptor.
høvedsmand: øverste befalingsmand på et
kongeligt slot med civil og militær myndig
hed.
immunitet: den et gods tillagte fritagelse for
at være undergivet de kongelige embedsmænds myndighed med hensyn til skatter,
bøder og lign.
inddrage: begive sig i indlager.
indgivne: sat i kloster.
indiktion: femtenårsperiode, hvortil der tages
hensyn ved dateringen af pavebreve, såle
des at et år bestemmes efter sin plads i en
sådan femtenårsperiode, der begynder med
år 3 f. Kr.
indlager: det forhold, at en ikke betalings
dygtig skyldner må opholde sig på et sted,
som han har forpligtet sig til ikke at forlade,
før han har indfriet sin gæld.
inne: ydelse til kronen (arbejdspræstation
eller en dertil svarende afgift).
innebønder: bønder, der skal yde kongen
inne.
interdikt: forbud mod prædiken, forvaltning
af sakramenterne og kirkelig jordfæstelse.
investere: højtideligt indsætte i et gejstligt
embede.
invocavit (sc. me et ego exaudiam): begyndel
sesord til introitusbønnen 1. søndag i fasten
(6. søndag før påske); dernæst betegnelse
for selve denne søndag.
irregularitet: udelukkelse fra at kunne ordine
res eller modtage en højere vielsesgrad.
johanniter: kirkelig ridderorden, hvis oprinde
lige formål var at pleje og værne pilgrimme
ne i det hellige land.
jordegne bønder: selvejerbønder.
junker: ung fyrste eller fyrstesøn.
kammer: organ for finansforvaltningen.
kammermester: embedsmand, som især har
finansvæsenet og bestyrelsen af skatkamme
ret under sig.
kannik: medlem af et domkapitel eller kolle
gialkapitel.
kanonikat: kanniks embede.
kanonisk: i overensstemmelse med den kirke
lige lovgivning (Corpus Juris Canonici).

kansler: den rigsembedsmand, der stod i spid
sen for kongens kancelli.
kantor: højere gejstlig indenfor domkapit
let.
kantori: kantorens embede, lavere embede
inden for domkapitlet.
kapellan: præst, der i modsætning til sogne
præsten kun betjener enkelte personer el.
grupper af personer med de kirkelige sakra
menter.
kapellani: kapellans embede.
kapitel: forsamling af ligeberettigede perso
ner ved samme gejstlige institution, af
munke ved samme kloster, af præster ved
samme kirke (domkapitel eller kollegiatkapitel).
kardinal: de højeste gejstlige i Roms stift;
der skelnes mellem kardinalbisper, kardi
naldiakoner og kardinalpræster.
karteusere: munkeorden stiftet 1084 af Bruno
af Koln.
klerk: en person, der har fået tonsur og er
indviet i de gejstlige grader, men ikke har
nået den sidste grad, sacerdosgraden.
kogge: et bredt skib med rundet for- og bag
stavn, anvendt i handelsøjemed.
kollegiatkirker: kirker, der ikke var domkir
ker, men hvor gudstjenesten ligesom ved
disse varetoges af et samfund (kollegium) af
gejstlige.
kollekt: 1) indsamling til kirkelige formål;
2) et stykke af messen.
kollektor: opkræver af afgifter til paven.
kommendator (komtur): indehaver af em
bede i den tyske orden.
koncil: kirkemøde.
konsekration: den af overordnet gejstlig efter
et bestemt ritual foretagne indvielse af en
biskop, en kirke, en kirkegård o. lign.
konservator: paveligt ombud, der varetager
kirkens og fromme stifteisers interesser.
konvent: de abbeden undergivne kloster
brodre.
korporlig ed: ed svoren med hånden på bib
len, en relikvie eller anden hellig ting.
kurien: pavestolen.
kvasirettigheder: et fra romerretten hidrø
rende udtryk, som i kanonisk ret anvendes
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om forskellige rettigheder, der ikke forud
satte besiddelse i fysisk forstand.
kyndelmisse: missa candelarum, purificatio
— jomfru Marias renselsesfest, den 2. fe
bruar.
købing: mindre (købstadlignende) by uden
købstadrettigheder, hvor der drives handel
(villa forensis).
køgemester: ældre gengivelse af lat. dapifer,
drost, se dette.
kølnsk vægt: 233,85 g.
låsebrev: kongebrev, der danner afslutning
på den såkaldte låseforfølgning, hvortil hø
rer 4 domsbreve, der fire gange efter hin
anden tildømmer låseforfølgningens iværk
sætter det gods, hvorom striden drejer sig;
ved låsebrevet satte kongen ‘sagen evindelig
tielse på’.
landbo: fæster på åremål.
landbosted: gård, der drives af en landbo.
landgilde: den afgift, der af landboen ydedes
jordens ejer.
leding: d.v.s. ledingsskat.
ledingsskat: afgift, der ydes for fritagelse for
leding.
legat: pavelig udsending, der er kardinal og
udøver overordnet kirkelig myndighed
inden for sit område.
legemlig besiddelse: romerretligt udtryk, der
betegner den virkelige besiddelse (af et
embede el. lign.), hvis forudsætning er
visse ceremonier.
legemlig ed: ed afgivet under berøring af bi
belen, en relikvie eller en anden hellig ting.
lejermålssag: sag vedrørende samleje uden for
ægteskab.
lektie: stykke af den hellige skrift, kirke
fædrene, helgenlegenderne o.s.v., som op
læses ved gudstjenesten.
leydisk: fra Leyden.
Lille St. Hansdag: Johannes ante portam,
kirkefest den 6. maj.
linguae (egti. tunger): johanniterprovinserne
(hvoraf der var 8).
livgeding: overenskomst angående en fyrstelig
persons (navnlig en enkes) underhold, der
næst selve det gods, der tjener til underhold.
love: garantere.
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læst: rummål for korn og andre tørre varer,
som fragtedes med skib.
lætare (sc. Jerusalem): begyndelsesordene til
introitusbønnen 4. søndag i fasten; dernæst
betegnelse for selve denne søndag.
magister: 1) indehaver af artistfakultetets
højeste grad (magisterartium); 2) leder af
en orden.
mandsed: (hominium): troskabsed, som af
lægges af en lensmand eller herremand til
vedkommende herre.
mark: 1 mark = 8 øre å 3 ørtug å 10 el. 12
penninge. 1 mark penge: en vis efter tid og
sted skiftende del af 1 mark sølv. Samme
inddeling bruges om korn, således at den
til penning svarende mindste enhed er en
skæppe; endelig bruges mark som jordmål
om det til udsæd af en mark korn svarende
antal.
markgreve: greve over et grænselandskab, en
mark.
marsk: den rigsembedsmand, der var rigets
øvers te hærfører.
med(for)lover: garant.
mensalgods: se fællesbord.
messe: den katholske gudstjeneste, ved hvil
ken forvandlingen af brød og vin finder
sted og alterens sakramente uddeles.
metropolis: hovedstad i en kirkeprovins.
metropolit: ærkebiskop, der forestår en hel
kirkeprovins.
metropolitankirke: hovedkirke i en kirkepro
vins.
midfastesøndag: fjerde søndag i fasten.
minde eller rette: i mindelighed eller ad ret
tens vej.
ministerialer: tjenestemænd, fogeder.
misericordias (sc. Domini cantabo): begyn
delsesordene til introitusbønnen 2. søndag
efter påske, dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
modbrev: skriftlig erklæring om at have ind
gået en forpligtelse.
morgen: jordmål af varierende størrelse an
vendt i Tyskland (egti. så meget som et
plovspand kan pløje på en formiddag).
møntmester: embedsmand, som forestår pen
genes udmøntning.
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nefgæld: opr. en personskat (egti. næsegæld)
indført af Knud den hellige.
notar: person, der er beskikket til at udfær
dige eller bevidne dokumenter.
notarialinstrument: dokument udstedt af en
notar.
nuntius: pavelig udsending, der ikke er kardi
nal.
nøglemagten: den myndighed, der er over
draget paven »derved at himmeriges nøgler
er overdraget ham i den hellige Petrus’
person«.
oculi mei: begyndelsesordene til introitusbønnen på den 3. søndag i fasten.
official: befuldmægtiget stedfortræder for
1) biskop; 2) foged.
oldengæld: afgift for at få tilladelse til at
drive svin på olden.
ombudsmand: 1) kongelig embedsmand, der
som kongens repræsentant ledede den lokale
forvaltning inden foret vist område; 2) den,
der forvalter et klosterområde.
ordensmester: forstander for den tyske orden,
ornum: et stykke jord, som er unddraget reb
ningen; jord, som er særeje.
ottendedag (oktav): ugedagen efter en kirke
fest.
otting: ottendedel af et bol.
palliet: skulderbort af uld med sorte kors,
som paven overrækker ærkebispen som tegn
på hans værdighed.
palmesøndag: søndagen før påske.
passionssøndag: 5. søndag i fasten.
patron: den, der har opført og doteret en
kirke eller et kirkeligt embede, og sammes
arvinger.
patronatsret: ret til at disponere over besæt
telsen af en kirke eller kirkelig institution
i kraft af stillingen som patron.
pebling: skoleelev.
peremptorisk: uden mulighed for udsættelse,
personat: gejstligt embede, hvis indehaver
repræsenterede embedet som juridisk per
son.
peterspenge: årlig afgift til pavestolen.
pitantia: ekstra forplejning, ekstra portion.
pontifikat: paves regeringstid.
primas: (Sveriges): ærkebispen i Lund som

melleminstans mellem paven og ærkebispen
i Uppsala.
prior: forstander for visse klostre (dominika
nere, præmonstratensere, johannitere, bene
diktinere).
priorat: ordensprovins indenfor johanniter
ordenen, dominikanerordenen eller bene
diktinerordenen.
priorinde: forstanderinde for et cistercienserkloster.
privilegium: særrettighed.
prokurator: sagfører for gejstlige retter.
protomartyr: den første martyr.
provincial: forstander for en dominikaner
provins.
provincialkapitel: forsamling af personer hø
rende til samme gejstlige orden.
provincialminister: overordnet franciskaner,
der forvalter en provincia.
(provins)synode: møde af de gejstlige i et stift
under forsæde af bispen.
provision: besættelse af et gejstligt embede
fra pavestolen.
provst: indehaver af en af de højere gejstlige
værdigheder i et domkapitel, gejstlig til
synsmand i et større distrikt (provsti).
præbende: det en kannik i et kapitel tillagte
beneficium (s. d.), også betegnelse for selve
embedet.
præceptor: forstander for et johanniterklo
sters hus (en slags filial i byerne), leder af
den tyske orden.
prædikebrødrene: d. v. s. dominikanerne.
prælat: højere gejstlig.
præmonstratensere: en orden, der levede
efter den skærpede Augustinerregel, stiftet
af Vorbert af Xanten.
præsentation: forslag, indstilling til et kirke
ligt embede.
præsentationsret: ret til at foreslå en kandidat
til et gejstligt embede.
præsentere: fremstille som kandidat til et
gejstligt embede.
psalter: salmebog.
pønitentiar: pavelig embedsmand, der ud
delte absolution i tilfælde, hvor svære for
seelser var henvist til kurien.
quasi modo geniti: (sc. infantes), begyndel-
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sesordene til introitusbønnen 1. søndag
efter påske, dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
regalier (St. Peders): kirkens verdslige besid
delser.
regelbunden: d. v. s. en gejstlig, der er bun
det af en ordensregel.
reminiscere (se. miserationum tuarum, Do
mine) : begyndelsesordene til introitusbøn
nen 2. søndag i fasten, dernæst betegnelse
for selve denne søndag.
replik: indsigelse mod indsigelse.
residens: ophold (i stiftsstaden).
residere: være bosat i stiftsstaden (om kanni
ker).
retterting, kongens: kongens domstol, der på
kongens vegne forestås af rettere (iustitiarii).
riddermandsmænd: 1) en mand, der førte et
riddermæssigt liv uden at være ridder;
2) ridder (i almindelighed). Senere beteg
nelse for lat. miles.
sagefald: kronens ret til bøder og selve bø
derne.
sakristan: den, der i et kapitel eller kloster
havde institutionens kostbarheder under
sin bevogtning og omsorg.
sekret: højtstående persons mindre segl til
privat brug.
septuagesima: 9. søndag før påske.
servispenge (servitium commune): afgift til
det pavelige kammer af bisper og højere
gejstlige i anledning af deres udnævnelse.
sexagesima: 8. søndag før påske.
signet: segl.
skat(kammer)mester: kannik, der leder et
kapitels økonomiske anliggender.
skilling: = solidus = 12 penninge lybsk eller
12 groter eller 12 penning sterling.
skippund: = 20 lispund å 16 pund.
skolar: pebling, studerende.
skoleforstander: kannik, der forestod dom
skolen.
skornetal: afgiftsområde.
skyldjord: gengiver latin: terra in censu.
skøde: 1) overdrage grundejendom; 2) give
skriftligt vidnesbyrd om en sådan over
dragelse.
sone: forlig.
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sterling: engelsk mønt, 1 pund å 20 skilling
å 12 penning.
stol, St. Peters: kirkefesten Petri ad Cathe
dram den 22. februar.
stormester: tempelherreordenens øverste le
der (hos johanniterne).
strog: fri og lovlig passage til en ålegård.
stud: årlig afgift af fast ejendom, som erlagdes
til kongen.
subdelegere: bemyndige til at være dommer
i ens sted.
subdiakon: lavere gejstlig grad.
supplik: bønskrivelse.
suspension: midlertidig afsættelse.
synode: møde af et stifts gejstlighed under
forsæde af bispen.
synodalvidner: sognevidner, der visse steder
varetager den biskoppelige ombudsmands
hverv.
sysselting: ting, der afholdes i de nørrejyske
sysler, og som ikke udøver lovgivende eller
egti. dømmende myndighed, men som dog
i flere henseender benyttedes som de øvrige
ting (f. eks. til skødning o. lign.).
tingsvidne: skriftlig bevidnelse om, hvad der
foregik på tinge (almindeligt siden begyn
delsen af 14. århundrede).
toft: den til hver gård hørende indhegnede
plads med beboelses- og avlsbygninger,
have m. m. I byerne = grundstykke.
torveørtug: afgift, der ydes for at få lov til at
handle i en by, i særdeleshed på dens torv.
Tours-vægt, se Turnos.
transsumere: gentage et ældre brevs indhold,
transsumpt: gentagelse af ældre brevs ind
hold.
trinitatis: 1. søndag efter pinse.
Turnos: sølvmønt fra Tours (1266—14.—15.
århundrede).
ummeland: nord om Skagen; ummelandsfarere betegner de folk (Englændere, Frisere
o. s. v., der for at komme til Skånemarkederne måtte sejle nord om Skagen (efter
Limfjordens lukning).
underkantor (succentor): kantorens under
givne, der forestår klerkenes læsning og
sang i koret under gudstjenesten.
uskrabet: uraderet.
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ustunget: gengiver det i latinske vidisser al
mindelige ord: non abolitas; ved at gennemstikke et brev erklærer man det for
ugyldigt.
vårkom: forårssæd.
viceprior: stedfortræder for forstanderen i
visse klostre (dominikaner-, præmonstratenser-, johanniter- og benediktinerklostre).
vidimere: at udstede en vidisse (s. d.).
vidisse: dokument, som indeholder afskrift af
et andet dokument og dokumentudsteder
nes erklæring om, at de har set (på latin:
vidisse) det pågældende dokument samt
deres beskrivelse af samme dokuments til
stand.
vigilie: gudstjeneste, der oprindelig fandt sted
om natten.
vikar: stedfortræder i et gejstligt embede; evig
vikar: vikar, hvis stilling var et fast embede.
vikariat: en gejstlig vikars embedsområde.
virning: værdien af det inventar eller den be
sætning, der følger med en ejendom, og som
skal tilsvares ved fratrædelsen.

visitation: overordnet kirkelig myndigheds
(oftest en biskops) tilsyn med gejstlige em
beder eller institutioner gennem besøg på
stedet.
visitator: overordnet gejstlig (oftest biskop),
der fører tilsyn med gejstlige embeder eller
institutioner gennem besøg på stedet.
vordholdsnævn, vordholdsed: nævn hvis med
lemmer udtoges blandt de af hirden frem
gåede herremænd, i almindelighed i et
antal af 12.
vragret: kongens ret til de på kysten ind
drevne vrag.
væbner: (armiger, å wapn) adelsmand, der
ikke har opnået ridderværdigheden.
værn: kongelig beskyttelse.
ægt: kørsel eller befordring, der ydes som
pligt til jordens ejer.
ærkedegn: indehaver af en af de højere gejst
lige værdigheder i et domkapitel.
ærkepræst (presbyter): højere gejstlig.
øre )
> se mark.
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