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MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE
Århusbogen = Kgl. Bibi. Kbh., Additamen
ta fol. 53.
Act.Pont.Svec.Cam. = Acta Pontificum Svecica I. Acta Cameralia I Stockholm 1936—
42.
Akershusregistret af 1622. Kristiania (Oslo)
1916.
Alling klosters registratur = Alling Klosters
Registratur (1580), trykt ÆA II 167—94.
Anne Krabbes kopibog = Kgl. Bibi. Kbh.
GI. kgl. Sml. fol. 844.
Antvorskov klosters registratur = Registratur
over Antvorskov Klosters Breve (1607),
trykt ÆA IV 57—274.
Arhnung, J. O. = Arhnung, J.O., Roskilde
Domkapitels Historie I. Tiden indtil 1416.
Bartholin = Th. Bartholins Collectanea, Kgl.
Bibi. Kbh. E don var. fol. I.
Bircherod, Jac. = Kgl. Bibi. Kbh. Ny kgl.
Sami. fol. 404.
Bull.Dan. = Bullarium Danicum. Pavelige
Aktstykker vedrørende Danmark 1198—
1316.
Børglum klosters registratur = Registratur
over Børglum Klosters Breve (1513), trykt
ÆA. III 77—108.
Böttcher = W. Böttcher, Geschichte der Ver
breitung des lübeckischen Rechtes. 1913.
Codex Rugianus = Codex Rugianus, Stettins
Staatsarchiv.
Cypræus, Hieronymus = Hieronymus Cypræus, Chronicon episcoporum Slesvicensium ab anno 826 ad annum 1349: Kgl.
Bibl. Kbh. Gl. kgl. Sml. fol. 1048.
Cypræus, Paul = Paul Cypræus, Historia ec
clesiastica Slevicensis a temporibus Ansgarii
ad annum 1550: Kgl. Bibi. Kbh. Gl. kgl.
Sml. fol. 1047.
Danmarks gamle Købstadlovgivning = Dan
marks gamle Købstadlovgivning udg. af
Erik Kroman. Kbhvn 1951 ff.
Danske Studier = Danske Studier udg. af Uni
versitetsjubilæets danske Samfund Kbhvn. I
(1904) ff-

DGP= Danmarks gamle Personnavne udg.
af Gunnar Knudsen og Marius Kristensen
under Medvirkning af Rikard Hornby I—
II, Kbhvn. 1936—48.
Dipi.Dan. = Diplomatarium Danicum. 2.
Række udg. af Det Danske Sprog- og Litte
raturselskab Kbhvn. 1938 ff.
Dipl.Suec. = Diplomatarium Suecanum. Ed.
J. G. Liljegren etc. I ff. Stockholm 1829 fr.
DRB = Danmarks Riges Breve udg. af Det
Danske Sprog og Litteraturselskab under
Ledelse af Franz Blatt. 2. Række I ff. Kbh.
1938 ff.
Eline Gøyes Jordebog = Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag udg. af
A. Thiset. Kbh. 1892.
Esrombogen = Codex Esromensis, Kgl. Bibi.
Kbh. E don. var. 40, 1940.
Hadorph = Hadorphske samling, Sv. Riksarkiv E 80: Hadorphs stora Copiebok.
Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Chronolgia
rerum Danicarum secunda, trykt SRD I
266—334.
Hans. UB = Hansisches Urkundenbuch I ff.
Halle 1876 ff.
Hasse, Das älteste fehmarnsche Landrecht =
P. Hasse, Das älteste fehmarnsche Land
recht. 1881.
Hist.Tidsskrift = Historisk Tidsskrift udg. af
den danske historiske Forening I ff. Kbh.
1840 ff.
Hofmans Fundationer = Samlinger af Stif
telser, Fundationer og Gavebreve. Udg. af
Hans de Hofman. I—XI. Kbh. 1755—80.
Hvitfeld = A. Hvitfeld, Danmarks Riges Krø
nike, 40, I—X. Kbh. 1595—1604. Fol.
I—II. Kbh. 1650—52.
Jørgensen, Ellen, Annales Danici = Annales
Danici Medii Aevi. Editionem novam curavit Ellen Jørgensen Kbh. 1920.
Jørgensen, Poul Johs. = Poul Johs. Jørgen
sen, Dansk Retshistorie. Kbh. 1940.
Kall = Adversaria Corn. Hamsfortii de episcopis Daniæ: Kgl. Bibi. Kbh. Kali 668 8°.

VIII

M anuskript- og bogfortegnelse

Kalundborgske registratur = Registratur
over Breve på Kalundborg (1476), trykt
ÆA I 1—86.
Langebek = Langebeks Diplomatarium (Rigs
arkivet) .
Lintzer G. = G. Lintzer, Studien zur Geschichte Johann Grands, Erzbischofs von
Bremen (1310—1327). Hamburg 1933.
Lundebogen = Registrum ecclesie Lunden
sis. Riksarkivet. Stockholm.
Lunde kapitels gavebøger = Libri memoriales
capituli Lundensis, Lunde Domkapitlets
Gavebøger og Nekrologium, udg. af C.
Weeke, Kbh. 1884—89.
Lunde kapitels registratur = Registratur over
Breve i Lunde Kapitels Arkiv (1425), trykt
ÆA V 123—74.
Løgumbogen = Kgl. Bibi. Kbh. Ny kgl. Sml.
Fol. 881.
Matzen, Panteret = H. Matzen, Den danske
Panterets Historie indtil Christian V’s Lov.
Kbh. 1869.
Mekl. UB. = Meklenburgisches Urkundenbuch I ff. Schwerin 1863 ff.
Neckelmann = L. C. Neckelmann, Randers
Kjøbstads historisk-topografiske Beskrivel
se. Randers 1838.
Næstved klosters registratur = Næstved St.
Petri Klosters Registratur (1528) Herlufsholms arkiv. Trykt SRD IV 335—406.
Pomm. UB. = Pommersches Urkundenbuch
I ff. Stettin 1868 ff.
Reg.Dan. = Regesta diplomatica historiæ
Danicæ. Series I—II. Kbh. 1847—1907.
Registratur over Viborg Stifts Breve, trykt
ÆA. II 201—360.
Rep. = Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks
Breve fra Middelalderen, udg. ved Kr.
Erslev I—IV. Kbh. 1894—1912«
Resen = P. H. Resen Atlas Danicus (Kgl.
Bibi., Kbh.).
Ribe kapitels registratur = Registratur over
Breve i Ribe Kapitels Arkiv (1553), trykt i
ÆA V 319 ff.
Riedel = Codex diplomaticus Brandenbur-

gensis. Hrsg, von A.F.Riedel. 2. Haupttheil. I—VI. Berlin 1843—58.
Roskildegårds registratur = Registratur over
Brevene på Roskildegård (ca. 1573), trykt
ÆA III 313 fr.
Schirren = C. Schirren, Verzeichniss livlän
discher Geschichtsquellen in schwedischen
Archiven und Bibliotheken. Dorpat 1861 —
68.
Skånebrevfortegnelsen = Svenske Riksarkiv
B 29.
Skanderborgske registratur = Skanderborgske Registratur (1606), trykt ÆA I 161 —
276.
Skautrup, P., Hardiske Mål = Peter Skautrup, Hardiske Mål I—II, 1 Kbh. 1930 fr.
Sorø gavebog = Kgl. Bibl. Kbh. Gl. kgl.
Saml. 40, 2485.
SRD = Scriptores rerum Danicarum ed. J.
Langebek etc. I—IX Kbh. 1772—1878.
Stephanius = Stephanius Systema, Univ.Bibl.
Uppsala, de la Gardies Donation B 25—
29Terpager = P.Terpager, Ripæ Cimbricae.
Flensborg 1736.
Vald(emars) Sjæll(andske) Lov = Danmarks
gamle Landskabslove med Kirkelovene,
udg. af Det danske Sprog- og Litteratur
selskab under Ledelse af Johs. BröndumNielsen i Samvirken med Poul Johs. Jør
gensen. VII. Valdemars Sjællandske Lov
udg. af Erik Kroman. Kbh. 1932 ff.
Valløs registratur = Registratur over Breve
på Vallø (1541), trykt A. Thiset, Danske
adelige Brevkister, Kbh. 1897.
Vitskølbogen = Kgl. Bibi. Kbh. Ny kgl. Saml.
4°, JI93Vordingborgske registratur = Vordingborgske Registratur (1476), trykt ÆA. II 201 —
360.
Vosz, J. =J.Vosz, Chronikartige Beschrei
bung der Insel Fehmarn I 1889.
ÆA = De ældste danske Archivregistraturer
I—V. Kbh. 1854—1910.
Æbelholtbogen = Kgl. Bibi. Kbh. Addita
menta Fol. 51.

1318-1322

1318. 13. januar.

1

Notaren Johannes kaldet af Lüneburg attesterer, at kapitlet i Hamborg har ud

nævnt Johannes Dargentin, vikar sammesteds, til sin befuldmægtigede i striden med
ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
Efter vidisse i Hamborg,

Kristi navn amen. År 1318 efter sammes fødsel, den 13. januar i det
første indiktionsår, da den høj hellige fader i Kristus, den herre pave Jo
hannes 22. regerede på det andet år . . . Jeg Johannes, kaldet af Lüne
burg, gejstlig fra Verden stift, i kraft af kejserlig bemyndigelse offentlig
notar, har overværet hver enkelt ting af det fornævnte og har efter pålæg
af de fornævnte herrer (Leo), provst, og (Johannes), dekan, og af kapitlet
redeligt skrevet det og sat det i denne offentlige form og efter opfordring
kendetegnet det med mit sædvanlige tegn.

I

1318. 16.—18. januar. Lüneburg.

2

Henrik, skatkammermester ved kirken i Bardowiek, redegør for de undersøgelser,

han har foretaget som subdelegeret dommer i striden mellem kapitlet i Hamborg og
ærkebiskop Jens Grand af Bremen, og dømmer den sidstes banlysninger og inter

diktsdomme for ugyldige og magtesløse, da kapitlet lovligt har appelleret til paven.
Original i Hamborg,

Kristi navn amen. År 1318 efter sammes fødsel, mandagen efter otten
dedagen efter helligtrekongersdag, det er den 16. januar, i det første
indiktionsår, da den højhellige fader i Kristus, den herre pave Johannes
22. regerede på det andet år . . .
Til vidnesbyrd om hver enkelt ting og til sagens evindelige ihukommelse
er vort segl hængt under dette brev. Dette er forhandlet i nærværelse af de
ærværdige mænd, de herrer Johannes, abbed i klostret i Scherenbeck af
cistercienserordenen i Verden stift, og de fromme mænd, brødrene Ger
hard, kustos i Bremen, Gerhard, guardian, og Konrad, franciskanernes
lektor i Lüneburg, Engelbert, dekan for St. Blasius’ kirke i Braunschweig

I

2 Række. VIII.

Nr. 3

18. januar 1318

2

i Hildesheim stift, Werner, provst i Dannenberg, Werner og Dietrich,
kaldet af Bergen, kanniker i Bardowiek, Johannes, sognepræst i Modestorp, Ludolf, vikar ved helligåndskirken i Lüneburg, gejstlige, Gerbert
af Sode og Albrecht von der Mühlen, rådmænd i Lüneburg i Verden stift
og adskillige andre troværdige mænd, der særligt har været tilkaldt og
bedt herom i år, dage1), sted og indiktion som ovenfor.
1) de refererede retsforhandlinger strakte sig over dagene 16.—18. januar.

1318. 18. januar. [Nyköping].

3

De fangne svenske hertuger Erik og Valdemar skanker i deres testamente 20 mark
penge til Ås kloster i Halland.
Original i Stockholm (Kungliga Biblioteket).

herrens navn amen. I året for sammes fødsel 1318 på den hellige jom
fru Priscas dag. Da det står fast, at alt, der bygger på intet, ad naturens
vej vender tilbage til sin oprindelse, og at det alene vides at følge menne
sket, der forlader dette liv, som af dette miskundeligt er skænket til fromme
gerninger, fastsætter vi Erik og Valdemar, af Guds nåde de svenskes her
tuger, karske på sjæl og legeme, skønt vi er fangne1), vort testamente på
følgende måde. ... Vi giver ... til munkene i Ås kloster i Halland 20 mark
penge . . . Til eksekutorer af dette vort testamente indsætter og udpeger vi
de værdige fædre, de herrer bisperne Karl af Linköping, Benedikt af Skara
og Styrbjörn af Strängnäs og de velbyrdige mænd, de herrer Mathias Ketilmundsson, Birger Persson, Knut Magnusson, Filip Ingvaldsson og Bo Nils
son, riddere, idet vi ønsker og inderligt beder om, at de, eftersom de ved,
at det gavner vore sjæles frelse, trofast vil udføre denne vor sidste vilje,
såsom vi har fuld tillid til dem. Til fuldt vidnesbyrd om det ovennævnte
er de fornævnte eksekutorers segl hængt under dette brev. Givet på for
nævnte år og dag.

I

i ) deres broder kong Birger havde ladet dem fængsle og indsætte på borgen i Nykö
ping, hvor de senere omkom af sult.

1318. 29. januar. Kremmen.

4

Markgreve Valdemar af Brandenburg tager johanniterordenen under sin beskyt
telse.
Efter tryk hos Riedel (Orig. i Berlin).

2. februar 1318

3

Nr. 5

i Valdemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz,
bekender og bevidner, at vi har forhandlet med den gejstlige mand
broder Paulus af Modena, som er komtur i Erfurt og Torfstädt, og stat
holder broder Leonard af Tivoli, som er visitator for Jerusalems St. Jo
hannes hospital i alle lande på denne side havet1), Tyskland, Bøhmen,
Danmark, Sverige og Norge, at han og hans husstand skal være under
vor særlige beskyttelse . . .
Til vidnesbyrd om alt det forskrevne har vi givet dette brev, som er be
seglet med vort segl og med vore mænds segl, der har lovet og givet tilsagn
om alt det foranskrevne, det er grev Günter af Käfernburg, Droiseke,
Redeke og Henning af Greifenberg. Og vi grev Günter af Käfernburg,
Droiseke, Redeke af Redern, og Henning af Greifenberg, riddere, og
vor fornævnte herres mænd, erklærer i dette brev, at vi har lovet og til
sagt ham, at han skal holde alle forskrevne aftaler urokkeligt og altid, så
ledes som de står skrevet, og vi har til bevis beseglet dette brev med vore
segl. Dette er forhandlet i Kremmen, hvor dette brev er givet 1318 år efter
Guds fødsel, søndag før kyndelmisse.

V

1) d.v. s. Europa.

1318. 2. februar.

5

Abbed Peder af Ringsted overdrager Roskilde Clarakloster det gods, hans kloster

har købt på Møn af Anders Davidsen.
Original på universitetsbiblioteket.

roder Peder, abbed i Ringsted, og hele det menige konvent samme
steds hilser alle, der får dette brev at se, evindelig med Gud.
Vi ønsker, det skal stå fast for såvel nulevende som tilkommende, at vi
til nærværende brevvisersker, de fromme fruer og ærværdige nonner af
St. Clara kloster i Roskilde uden noget krav fra vor og vore efterfølgeres
side frit overdrager det gods, løst og fast, med alt dets tilliggende på Møn
i Tøvelte og Budsemark, som vi med rette adkomst og evindelig skødning
har fået af den gode og ærværdige mand Anders Davidsen, at besidde
evindelig.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev.
Givet og forhandlet år 1318 efter Kristi fødsel på den glorrige jomfru
Marias renselsesdag.

B

Nr. 6

6. februar 1318

6

1318. 6. februar.

4

Niels Mogensen af Toksværd sælger alt sit gods i Gerlev til Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog.

en ædle mand Niels Mogensen af Toksværd solgte til vor frue kloster
og brødrene i Sorø alt sit gods i Gerlev, nemlig 7 ørtug skattejord for 11 o
mark gængse penge, idet han ydermere forpligtede sig til at holde dem
skadesløse, hvis det nogentid hændte, at samme gods lovligt blev dem fra
vundet af nogen. Givet i det herrens år 1318 dagen efter St. Agates dag.

D

[1318]. 24. februar. Rostock.

7

Bernhard Kopman sælger Nicolaus Wollin sin indtægt af tolden i Rostock og lover

at betale resten af sin gæld, når han får sit tilgodehavende af kong Erik 6. Menved.
Stadtbuchnotits i Rostock.

ernhard Kopman fra Altstadt solgte Nicolaus Wollin seks mark ind
tægter for 60 mark penge, således som han oppebar dem af tolden i
Rostock, og overlod dem til ham. Og blev han ham 60 mark skyldig,
som han skal betale ham, såsnart den herre konge måtte betale ham
noget. Gerwin og Johan af Femern førte forsædet i regnskabskammeret.
Skrevet Mathias’ dag1).

B

1) indført under året 1318.

1318. 27. februar. Helsingør.

8

Kong Birger af Sverige pantsætter alt land, der tilhører ham i Småland, og Visingso

til kong Erik 6. Menved til gengæld for den hjælp, han har modtaget i kampen mod
sine brødre, hertug Erik og hertug Valdemar.
Original i rigsarkivet.

irger, af Guds nåde de svenskes og goters konge, hilser alle, der får
dette brev at se, evindeligt med Gud.
Vi gør vitterligt for alle ved dette brevs ordlyd, at der i det herrens år
1318 mandagen næst efter apostlen St. Mathias dag i byen Helsingør mel
lem den stormægtige fyrste, herr Erik, af Guds nåde konge af Danmark, vor
broder, på den ene side og os på den anden side blev vedtaget følgende.
At den herre kong Erik af Danmark skal hjælpe os i den nuværende krig,
som vi fører mod de herrer Erik og Valdemar, de svenskes hertuger, vore

B

5

2J. februar 1318

Nr. 8

brødre, og deres mænd og alle deres tilhængere, og urokkeligt og virknings
fuldt stå ved vor side mod de samme med sine mænd, som nu er hos os i
Sveriges rige og vil blive sendt til os yderligere, indtil han kan skaffe os
fuld sone og enighed med hensyn til fornævnte krig; men denne sone og
enighed skal samme kong Erik have fuldmagt til at slutte når som helst og
på hvilken som helst måde, det må behage ham og synes ham gavnligt,
således at hverken vi eller nogen i vort navn kan tale imod og nægte den
sone og enighed, som han måtte lade fastsætte vedrørende nævnte krig og
enkeltheder vedrørende samme krig; og for denne hjælp og bistand og for
tab og udgift, som han nu har haft i nævnte krig og vil få i samme, pantsætter
vi ved dette brev til fornævnte herre kongen af Danmark og hans efter
følgere alle vore lande, som vi nu har i Småland, beliggende mellem Dan
marks og Sveriges landes grænse på den ene side, med øen kaldet Visingso
og alle dens tilliggender, tillige med alt vort øvrige gods i fornævnte lande,
med hvilket navn det end nævnes, lige til grænsen for Ostergotland på den
anden side; og vi vil bestemme, at bispen og alle vore øvrige mænd, der bor i
nævnte lande og på det nævnte gods, og som har gods sammesteds, skal
aflægge mandsed og troskabsed til den herre kong Erik af Danmark og
hans efterfølgere for alt deres gods, der er beliggende i de ovenfor nævnte
lande; og alle disse lande og øen Visingso med klostret, der er beliggende
på samme 0, oplader vi nu i kraft af dette brev til nævnte herre konge
af Danmark, frit at styre af den herre kongen af Danmark og hans efter
følgere i riget, indtil fornævnte lande og gods retmæssigt og rimeligt
indløses fra den herre kongen af Danmark og hans efterfølgere af os og
vore efterfølgere i riget for de tab og udgifter, som han på rimelig måde
kan bevise at han og hans mænd har haft og lidt i fornævnte krig. Frem
deles er det blevet vedtaget, at vi med hans hjælp på egen regning og udgift
skal opføre en eller to borge i de nu nævnte lande på steder, som den herre
kong Erik af Danmark bestemmer, og som han selv nævner for os dertil,
og disse borge skal vi frit oplade til den herre kongen af Danmark og
hans efterfølgere, når vi bliver anmodet derom. Det er også blevet vedtaget
og lovet med sikkerhed, at hverken vi eller vore børn eller nogen anden på
vore vegne på noget punkt skal hindre eller krænke den herre kongen af
Danmark eller hans efterfølgere eller deres mænd med hensyn til for
nævnte lande, gods eller borge eller noget af dette, men hvis nogen skulle
fordriste sig til at forsøge dette, vil vi i fremtiden uden tøven hjælpe for
nævnte konge af Danmark og hans efterfølgere, så at fornævnte lande,

Nr. 9

6. marts 1318

6

gods og borge frit skal forblive under hans og hans efterfølgeres styrelse,
indtil de, som før skrevet, indløses. For alt dette lover med sikkerhed
foruden os vor søn Magnus og de ærværdige fædre, herrerne Olov, af Guds
nåde ærkebiskop af Uppsala, og Israel, biskop af Våsterås, og Magnus,
biskop af Våxid, og de ædle mænd, herrerne Johan Brunkow, vor drost,
Håkon Lama, marsk, Knut Jonsson, Stefan Roriksson, Peter Likvidsson,
Tyke Jonsson, Bengt Bosson, Rorik Birgersson, Peter Ragnvaldsson, Hem
ming Ødgislesson og Karl Orestesson, riddere, ligeledes de gode mænd
Peter Andersson, vor kammermester, Konrad Ysern, Sigmund Keldorsson,
Magnus Bengtsson, Torsten Gudvastesson, Lyder Fos, Peter Sibbesson,
Nils Magnusson, Birger Knutsson, Erik Kristiansson, Likvid Kristiansson,
Bengt Turesson, Karl Turesson, Torgil Bengtsson, Martin Bengtsson, Karl
Bengtsson, Johan Sigtrygsson, Johan Hufvud og Bo Hufvud, væbnere, og
af disse har herrerne drost Johan Brunkow, kammermester Peter Anders
son og Peter Sibbeson hængt deres segl under dette brev sammen med vort
sekret til vidnesbyrd om det fornævnte. Givet fornævnte år, dag og sted.

1318. 6. marts. Slesvig.

9

Biskop Jens Bocholt af Slesvig stadfæster sine forgængeres sædvane, at provision
og overdragelse af slesvigkapitlets præbender foretages af biskop og kapitel i fæl

lesskab.
Afskrift i vidisse af 1320 12. september i rigsarkivet (nr. 279).

ens, af Guds miskundhed biskop i Slesvig, hilser alle, der får dette brev
at se, evindeligt med Gud.
Vi gør vitterligt for såvel nulevende som tilkommende, at vi med hensyn
til provision og overdragelse af præbenderne ved Slesvig kapitel har fundet,
at følgende sædvane er blevet overholdt af vore forgængere, bisperne af
Slesvig, fra arilds tid og i lange tider, og at den også er opskrevet i kapitel
statutterne og i denne kirkes register, at provision og overdragelse af de
nævnte præbender vides at tilhøre den til enhver tid værende biskop af
Slesvig og Slesvig kapitel i fællesskab og forening, således at bispen ikke
på nogen måde må overdrage de nævnte præbender uden kapitlet eller
kapitlet uden bispen. Og denne sædvane, som vi anser for prisværdig og
overensstemmende med retten, priser, godkender, stadfæster og bekræfter
vi ved dette brev som gyldig til evige tider. Til vidnesbyrd herpå har vi
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ladet vort segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet i vort kapitel i
Slesvig i det herrens år 1318 den 6. marts, i nærværelse af magister Johannes
kaldet Bule, skatmester i kirken i Lübeck, og herr Karl, provst ved samme
vor slesvigerkirke, som vidner.

1318. 15. marts. Reval.

10

Den danske konges vasaller i Estland vidimerer fire danske kongebreve til Estland,

udstedte 1271 27. april, 1271 29. marts, 1288 23.juni og 1314 13. august.
Original i Dorpat.

en herre kongens menige vasaller i Estland hilser alle, der ser dette
brev, evindeligt med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set og hørt og omhyggeligt gennemset
breve af vor herre, kongen af Danmark, ubrudte, ustungne, uskrabede og
ikke beskadigede i nogen henseende af følgende ordlyd. Erik, af Guds nåde
de danskes og venders konge, hertug af Estland, (o.s.v. = DRB II 2 nr.
164). Margrete, af Guds nåde de danskes og venders dronning, hertuginde
af Estland, (o.s. v. = DRB II 2 nr. 161). Erik, af Guds nåde de danskes og
venders konge, hertug af Estland (o.s.v. = DRB II 3 nr. 301). Erik, af
Guds nåde de danskes og venders konge, hertug af Estland (o.s.v. = 1314
13.august). Og til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Reval i det herrens år 1318 onsdagen næst efter søndagen Invocavit.

D

1318. 17. marts. Avignon.

11

Pave Johannes 22. overdrager Bernardus af Canavelli et kanonikat med præbende

ved St. Vincents kirke i Montregal i Carcassonne stift, skønt han bl. a. besidder et

kanonikat med præbende ved lundekirken og er sognepræst i Bastida i Carcassonne
stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1318. 17. marts. Avignon.

12

Pave Johannes 22. meddeler ærkedegnen, ærkepresbyteren og kammermesteren

Pontius de Castellione ved St. Vincents kirke i Montregal i Carcassonne stift, at han
har overdraget Bernardus af Canavelli et kanonikat med præbende ved deres kirke,

Nr. 13
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skønt han i forvejen besidder et kanonikat med præbende ved kirken i Lund og er
sognepræst i Bastida i Carcassonne stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1318 21. marts, Hvitfeld III 271 fol. 407, se 1319 21. marts.

1318. 24. marts. Schwerin.

13

Liider, dekan, og Markvard, kantor ved domkapitlet i Schwerin, pålægger prov
sterne i Ruhn og Neukloster og gejstligheden i deres provstier efter biskop Jens af

Slesvigs befaling at banlyse rådmænd og bisiddere i Stralsund og lægge byen selv
under interdikt på grund af dens overgreb mod biskop Oluf af Roskilde og roskilde-

kirken.
Original i Schwerin.

iider, dekan og Markvard, kantor i Schwerin til de gode og ærværdige
Å mænd provsterne i Ruhn og Neukloster og alle sognepræster1), vika
rer og deres stedfortrædere og alle gejstlige, såvel eksimerede som ikkeeksimerede i de nævnte provstier hilsen og kærlighed med Gud.
I skal vide, at den velærværdige fader, herr biskop Jens af Slesvig, der af
det apostoliske sæde er udpeget til bevarer af roskildekirkens og -bispens
privilegier, har foretaget forskellige skridt mod rådmændene og bisidderne2)
og borgerskabet i staden Stralsund ved at ekskommunicere disse rådmænd
og bisiddere og lægge staden Stralsund under det kirkelige interdikt, og at
han har pålagt os ved den apostoliske myndighed — hvad han også kunde
i kraft af et apostolisk mandat, som vi har set under, den ægte bulle og i
dens original — at i vor kirke i Schwerin vi selv eller vor præst, i de andre
kirker i Schwerin stift disses sognepræster eller stedfortrædere og brødrene
i deres prædikener offentligt skal forkynde og lade forkynde, at de nævnte
rådmænd og bisiddere skal være ekskommunicerede og selve staden Stral
sund være lagt under kirkeligt interdikt. Derfor pålægger og befaler
vi Eder hver og en i kraft af den hellige lydighed og under trusel om eks
kommunikation, som vi med apostolisk myndighed lyser over en hvilken
som helst oprører og genstridig med forudskikket advarsel i dette brev, at
I åbent og offentligt i Eders kirker hver enkelt søn- og helligdag med
tændte lys og med klokkeringning erklærer de nævnte rådmænd og bi
siddere for ekskommunicerede og staden Stralsund underlagt kirkeligt
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interdikt, og at I ikke på nogen måde tillader, at nævnte indbyggere i Stral
sund, hører gudstjenesten i Eders kirker, hvis man kender dem og ved hvem
det er, undtagen i det omfang som lovene tillader3), indtil I har fået fuld
vished om eftergivelse af de nævnte domme, og I herrer provster skal med
dele dette vort mandat til Eders undergivne eller lade det meddele af
Eders officialer.
Forhandlet og givet i Schwerin i det herrens år 1318 den 24. marts.
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
1) gengiver tekstens ecclesiarum rectoribus, plebanis, der begge betyder sognepræster,
men hvis distinktion ikke er klar; måske betegner sidstnævnte udtryk den præst, der var
valgt af lægfolk(et) (plebs) i modsætning til de præster, hvis udnævnelse tilkom den gejst
lige øvrighed. — 2) gengiver det latinske scabini, tysk Schöffen, et stående kollegium, af
dommere, som under ledelse af en embedsmand »fandt« dommen (jfr. dog DRB II 5 168
note 2). — 3) ifølge cap. 24 VIt0 5,11 var det f. eks. tilladt at holde gudstjeneste og messe
i fuldt omfang, dog med udelukkelse af de specielt banlyste, fem gange om året, jul,
påske, pinse, på dagen for jomfru Marias himmelfart (15/8) og på dagen for Kristi
legemsfest (anden torsdag efter pinse). Udenfor disse festdage var al gudstjeneste ikke
forbudt, men underkastet betydelige indskrænkninger, nøje bestemt i den kanoniske ret.

1318. 27. marts. Avignon.

14

Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Frederik af Riga, biskop Engelbert af

Osnabrück og kannik Jens Henriksen af Slesvig at genindsætte ærkebiskop Jens

Grand af Bremen i hans stift, da de klager over ham, som har ført til hans afsættelse,

ikke mere har nogen berettigelse.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore ærværdige brødre ærkebiskop Frederik af Riga og biskop En
gelbert af Osnabrück og vor elskede søn kannik i Slesvig Johan Hen
riksen hilsen o.s.v.
Da vor ærværdige broder ærkebiskop Jens af Bremen nylig af vore
elskede sønner kapitlet ved kirken, efter hvad de har anført, af bestemte
grunde, som vore elskede sønner kannikerne Frank, kaldet Doneldey, i
Bremen og Andreas, søn af afdøde Stefan af Lübeck fra Hamborg i Bremen
stift i deres eget og kapitlets navn har ladet forebringe for os, er bleven
afsat fra styrelsen af sin kirkes åndelige og timelige anliggender, har vi i
betragtning af, at disse os forebragte grunde, selv om de hidtil måtte have
været sandfærdige, dog nu, som vi med fuld vished hører, er uden enhver
berettigelse, anset det for rimeligt og passende, at fornævnte ærkebiskop
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personlig og ved sine prokuratorer eller stedfortrædere frit kan og bør
udøve den fulde og frie styrelse af sin kirke i åndelige og timelige anlig
gender. Vi bestemmer derfor, at han skal genindsættes i den fulde og frie
styrelse deraf, og vi genindsætter ham hermed, som retfærdigheden byder
det, og bestemmer tillige, at alle bestyrere og forretningsførere, som kapitlet
har indsat over gods og rettigheder, som tilkommer denne kirke eller ærke
bispens bord, skal aflægge ham fuldstændigt regnskab over, hvad de har
bestyret og udført.
Derfor pålægger vi Eder strengt ved denne apostoliske skrivelse og påbyder Eder i kraft af den hellige lydighed, I er os skyldige, at I vise
mænd alle tre eller to eller blot een af Eder personlig eller ved een eller
flere andre helt og fuldt skal genindsætte ærkebispen, hans prokurator
eller prokuratorer og hans stedfortræder eller stedfortrædere i hans navn i
den faktiske besiddelse1) eller kvasibesiddelse2) af alt gods, løst og fast,
alle åndelige og timelige rettigheder og domsmyndighed af højere og
lavere grad3), som tilkommer ærkebispen eller ærkebispens bord og efter
genindsættelsen forsvare dem mod de ovennævnte bestyrere og forretnings
førere, gejstlige eller verdslige, af hvilken stand, værdighed eller rang de
så er; for hvad de har bestyret og udført, skal I lade dem aflægge regnskab
og fuld opgørelse, idet I efter forudgående formaning uden mulighed for
appel under trusel om kirkelig straf og berøvelse af deres embeder tvinger
dem til at yde fornævnte ærkebiskop, hans prokurator eller prokuratorer,
stedfortræder eller stedfortrædere i hans navn erstatning med hensyn til
de frugter, indkomster og afkastninger, som de i mellemtiden har oppe
båret eller kunnet oppebære af det anførte gods og de anførte rettigheder,
dog rimelige, nødvendige og nyttige udgifter taget i betragtning, som de
vides at have anvendt til denne bestyrelse og forretningsførelse; disse vil
vi, at man for øjeblikket skal fradrage i denne erstatning, indtil vi herom
bestemmer anderledes. Og hvis disse bestyrere eller forretningsførere, af
hvad stand eller rang de så er, muligvis ikke skulde være i stand til at
betale til udredelse af erstatningen, skal I bestræbe Eder for at tvinge for
nævnte kapitel, der ved indsættelsen af disse bestyrere eller forretningsførere
vides at have handlet brødefuldt, til under lignende straffe at yde ærkebispen
eller hans prokurator eller prokuratorer eller stedfortræder eller stedfortræ
dere i hans navn erstatning med hensyn til ovennævnte frugter og indkom
ster. Da det ydermere er vor hensigt, at fornævnte ærkebiskop ikke skal hin
dres i personlig og gennem sine stedfortrædere eller prokuratorer og officialer
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frit at have den fulde og frie bestyrelse af sit gods, sine rettigheder og
jurisdiktioner i sin kirke i Bremen i staden, stiftet og kirkeprovinsen, som
gælder for øjeblikket, både i åndelige og timelige anliggender på samme
måde som andre til enhver tid værende ærkebisper i Bremen hidtil har haft
dem, eller retmæssigt har kunnet have dem, overdrager og pålægger vi
Eder i kraft af dette brev, at I efter forudgående formaning uden mulighed
for appel med lignende straf skal tvinge fornævnte kapitel, lydbisperne
og gejstligheden og menigheden i fornævnte stad, stift og provins til
fromt at adlyde og rette sig efter samme ærkebiskop og hans ovennævnte
prokuratorer og officialer i alt det anførte og hvert enkelt punkt deraf,
som hører under denne ærkebiskop og hans ærkebiskoppelige jurisdiktion.
Dertil vil vi stadfæste de domme eller straffe, som fornævnte ærkebiskop
personlig og gennem sine prokuratorer eller stedfortrædere i denne anled
ning på rette måde fælder eller beslutter sig til overfor de genstridige, og
vi vil med Guds hjælp sørge for, at de ukrænkeligt overholdes, indtil fuld
stændig erstatning har fundet sted. Givet i Avignon den 27. marts i vort
pontifikats andet år.
1) romerretligt udtryk, egti. »korporlig besiddelse«, om den legemlige eller faktiske
besiddelse af en ting. — 2) ligeledes udtryk fra romerretten, der i kanonisk ret ud
videdes til at omfatte talrige rettigheder over ting, som man i og for sig ikke besad, i
dette tilfælde Jens Grands besiddelse af ærkebispestolens gods. — 3) gengiver tekstens
imperium merum et mixtum, et udtryk, der stammer fra romerretten og betegner domsmyn
dighed i straffesager, saavel i kapitalsager som i mindre sager, samt i civile sager.

1318. 4. april. Havelberg.

15

Markgreve Valdemar af Brandenburg slutter forbund med kong Erik 6. Menved

af Danmark og fyrst Henrik 2. af Meklenborg mod fyrst Johan den ældre af Werle.
Original i Schwerin.

i Valdemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og afLausitz,
bekender og bevidner i dette åbne brev, at vi har forhandlet med vor
kære onkel, kong Erik af Danmark, og med vor kære svoger, herr Henrik
af Meklenborg, som det herefter står skrevet. At vi i sandhed har lovet, at
vi evindelig skal blive hos dem, vi og vore arvinger, både dem vi nu har,
og dem som Gud endnu vil give os, og skal holde over for dem og deres
arvinger, dem som de nu har, og dem som de endnu måtte få, alt dette,
og vi skal aldrig skille os fra dem for nogens skyld. Vi har også på begge
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sider navnlig forpligtet os til mod herr Johan den ældre af Venden og i
troskab lovet, at når en af os vil angribe den samme herre af Venden,
da skal han lade den anden det vide fire uger i forvejen, så skal vi angribe
ham på den samme dag på begge sider med al magt. Men hvis det sker,
at han angriber en af os først, når han gør det, så skal vi angribe ham
på begge sider, såsnart vi får det at vide. Ingen af os skal heller udsone
sig med ham eller slutte fred med ham, medmindre han har tilbagegivet
kongen, vor onkel, og fyrsten af Meklenborg, vor svoger, deres breve og
har løst dem fra deres løfte, som de og deres kautionister har afgivet,
og har tilbagegivet landet Kalant for de to tusinde mark lødigt sølv,
som det er pantsat ham for, og førend han har tilbagegivet herr Redeke
von Redern hans sølv, som han tidligere er blevet beskattet med, og rid
deren von der Osten tre tusind mark lødigt sølv. Med hensyn til det
drab, der er sket imellem fyrsten af Venden og ridderen von der Osten,
skal man gøre således, som vor onkel kongen og vi og vor svoger af
Meklenborg bestemmer. Hvis vor onkel, kongen, ikke kan komme tilstede,
skal vi og vor svoger af Meklenborg afgøre det. Hvilken fordel vi op
når på begge sider med forhandlinger og med krig udover det, som står
skrevet her foran, af den skal en lige (stor) halvpart være vor onkel kon
gens og vor svogers af Meklenborg og den anden halvpart være vor. Men
den fordel, som vi opnår på begge sider i krig eller ved krigsmæssige hand
linger, den skal vi dele efter mandtal. Hvis en af vore deltager deri,
skal han få den bedste del, men herrerne skal vælge først. Bygger vi eller
erobrer vi borge, hvis vi erobrer dem eller bygger dem hver for sig eller i
fællesskab i hans land eller i hans forbundsfællers land, dem skal vi dele
på begge sider lige, halvt om halvt. Vi skal også på begge sider bidrage
lige til provianten og lige oppebære brandskatningen. Herfra undtager vi
den unge herr Johan af Venden, hvis han vil være udenfor. Vil også
nogen blive forbundsfælle med den gamle herr Johan af Venden, den
som ikke vil undlade at gøre det mod os, hans fjende skal vi blive på begge
sider. At vi skal holde dette fuldstændigt, det har vi lovet i troskab på begge
sider, og de panter skal også stå derfor, som vi før har stillet imellem os,
således som der står i de breve, som før er blevet givne mellem os. Dertil
har vi stillet disse riddere som forlovere for vor onkel og vor svoger: grev
Giinter af Kåfernburg, Droiseke, Redeke af Redern, Henning af Blankenburg, Hannes af Krocher og Anselm af Blankenburg. Med heri tager
vi på begge sider vor onkel, hertug Rudolf af Sachsen. Herpå giver

i6. el.
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vi dette brev, beseglet med vort segl. Og det er sket i Havelberg år efter
Kristi fødsel 1318 St. Ambrosius dag.

1318. 4. april. Lund.

16

Lundekanniken magister Thomas testamenterer tredjedelen af gården i Gorslov til

Lunde domkapitel med bestemmelse om) at der årligt skal holdes en årtid for hans
sjæl i lundekoret, og indtægterne af gårdens lod skal uddeles på samme dag, som hans

årtid fejres.
Afskrift i Lundebogen.

agister Thomas, kannik i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle skal vide, at jeg for min sjæls frelse testamenterer lundekapitlet
til årlig overholdelse af min årtid i lundekoret tredjedelen af gården i
Gorslov... hvoraf min søster Kristine salig ihukommelse ligeledes har givet
de to tredjedele til selve kapitlet, således at indtægterne af gårdens nævnte
tredjedel, nemlig 8 ørtug korn, hvert år på dagen for min årtid skal fordeles
på samme måde og under samme form, som også de 8 ørtug korn på dagen
for min omtalte søster Kristines årtid skal fordeles, som det i vort register i
samme kirkes kor med hensyn til dette nøjere er beskrevet, idet jeg ikke
desto mindre forbeholder mig retten til at ordne det på en bedre måde,
såfremt jeg endnu lever. Jeg vil også, at nævnte gods, sålænge jeg lever,
forbliver og står under min forvaltning. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med seglene af de gode mænd herr Oluf,
min medkannik, og Tord Jensen, borger i Lund. Givet i Lund i det
Herrens år 1318, på den hellige Ambrosius dag.

M

1318. 16. el. 17. april. Kalmar.

•

17

Hertug Kristoffer af Halland og Samsø og ærkebiskop Esger af Lund slutter for

bund med de svenske hertuger Erik og Valdemars hustruer, fruerne Ingeborg og Inge

borg, på deres fangne mænds vegne.
Afskrift i Hadorphs samling.

ristoffer, af Guds nåde hertug af Halland og Samsø, og Esger, af samme
nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, og alle deres rådgivere til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

K
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Alle skal vide, såvel efterkommere som nulevende, at der i Kalmar i det
herrens år 1318 palmesøndag1) imellem de ædle fruer, fruerne Ingeborg og
Ingeborg, af Guds nåde de svenskes hertuginder, og deres rådgivere på
deres i Kristus elskede ægtemænds Eriks og Valdemars, af Guds nåde de
svenskes hertugers vegne og på deres berømmelige børns, deres venners og
tilhængeres vegne på den ene side og os Kristoffer, vore børn og os ærke
bispen, vor lundekirke, vore venner, frænder og tilhængere overalt på
den anden side er blevet vedtaget følgende: for det første, at der imellem
de nævnte fruer og deres rådgivere på deres ægtemænds, børns, venners og
tilhængeres vegne på den ene side og os og hver enkelt af vore fornævnte til
hængere på den anden side skal holdes sandt venskab, urokkelig enighed, fast
fred, evigt forbund og gensidig hjælp og beskyttelse. Derfor erklærer vi på tro
og love at ville bistå nævnte fruer, deres rådgivere, børn, venner og tilhængere
af al vor magt mod hvem som helst, dog undtaget de herlige og ophøjede fyr
ster, herrerne Valdemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lau
sitz, og Otto og Vartislav, af samme nåde fyrster af Venden og Kassubien,
og at støtte og hjælpe nævnte fruer, deres børn og rådgivere, deres venner
og tilhængere med at befri deres fornævnte ægtemænd og at genvinde
deres lande, gods, rettigheder, friheder og privilegier af al vor magt og
overalt at træde op imod deres tab, forurettelser og tynger, som var det
vore egne, og ikke at gå ind på og påbegynde forhandling, slutte forlig,
fred eller overenskomst med de stormægtige fyrster, herrerne kong Erik af
Danmark og kong Birger af Sverige eller deres børn uden råd og samtykke
fra de nævnte fruer, deres børn, rådgivere, venner og tilhængere. Og hvis
vi skulde gå ind på eller slutte noget forlig, forbund, fred eller overenskomst
med de nævnte konger eller deres børn med samme fruers råd og samtykke
og alle deres fornævnte tilhængeres, skal der alligevel stadig være og for
blive sandt venskab, urokkelig enighed, fast fred, evigt forbund, samme
hjælp og beskyttelse, som ovenfor er sagt, mellem de fornævnte fruer,
deres børn, rådgivere, venner og deres tilhængere på den ene side og os
Kristoffer, vor hustru, vore børn, og os ærkebispen, vor kirke, vore venner
og tilhængere på den anden side. Og hvis de nævnte konger, deres børn
eller deres tilhængere på noget punkt skulde krænke de fornævnte fruer,
deres børn, rådgivere, venner og tilhængere eller forsøge noget imod dem,
skal vi bistå dem og hjælpe dem, som det ovenfor er sagt, af al vor magt,
idet vi forpligter os og alle og hver enkelt af vore ovennævnte tilhængere
til at lide og tåle med dem i alle vore livsdage godt og ondt, sødt og bittert,
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medgang og modgang, sammen med dem lide nederlag og nyde oprejs
ning, leve og dø, og samme forsikring giver vi de herrer hertugerne, når
Gud udfrier dem af fangenskabet. Til vidnesbyrd og fuld klarhed om alt
dette er vore segl hængt under dette brev tilligemed vore rådgiveres segl,
de ædle riddere og væbnere, nemlig herrerne Niels Brok, Jens Pape, Jens
Gunnesen, Jens Staverskov, Anders Stigsen, Jens Grubbe, Jens Uffesen,
Niels Tygesen, Lars Larsen, Tyge Larsen og Tyge Vindsen, riddere,
Esger Jonsen, Bent Sunesen, Jakob Nielsen, Troels Pallesen, Esger Palle
sen og Lars Jensen, væbnere. Givet ovennævnte sted, år og dag.
1) således afskriften, men ifølge nrr. 243, 259 og 290 er den rette dato vistnok man
dag efter palmesøndag.

1318. 16. april.

18

Jakob Torkilsen pantsætter jordegods i Ollerup og Sorterup, Slagelse herred, til
Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog.

en ædle mand Jakob Torkilsen pantsatte til klostret for 400 mark
gængse penge et halvt bol i Ollerup og en del af skoven i Sorterup mark,
en øre og en halv ørtug skattejord, idet han fastsatte en bestemt dag og et
bestemt sted til en uforanderlig betalingstermin, og de indtægter, der
fremkom deraf, mens pantsætningen bestod, overdrog han ved fri gave
til klostret til frelse for sin sjæl. I det herrens år 1318 palmesøndag.

D

1318. 17. april. Rostock.

19

Gothan, Henrik, Johan, riddere, og Barold, væbner, brødre kaldet Morder,
sælger landsbyen Pastow, som de var forlenet med af den danske konge, til Arnold

Kopman i Rostock, efter at kong Erik har overdraget ham de dertil hørende rettig
heder.
Original i Rostock.

othan, Henrik, Johan, riddere, og Barold, væbner, brødre kaldet
Morder, til alle troende kristne, der får dette brev at se eller hø
rer det læse, hilsen evindelig med Gud.
Menneskenes hukommelse, som er skrøbelig, drager man klogt omsorg
for, når sandheden om det, der sker, foreviges ved et troværdigt dokuments
vidnesbyrd. Vi gør derfor vitterligt såvel for den nærværende tids som for
fremtidens mennesker, at vi af vor gode vilje sammen med hver enkelt af

G
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vore arvinger på gyldig vis har solgt til den kloge mand, vor ven, den
inderligt elskede Arnold kaldet Kopman, borger i Rostock, og alle hans
sande arvinger hele vor by Pastow med al ret, dom, frugt og nytte, der
kommer deraf, således som vor fader Heinrich Morder, ridder, salig ihu
kommelse, og vi har ejet og besiddet den indenfor dens markskel, i skov,
lund, sø, vandløb, eng, græsgang, fiskevand, møller, dyrkede og udyrkede
marker, frit uden nogen slags tjeneste som len, hvad der på folkesproget
kaldes manrecht, at besidde evindelig. Og dog lover vi sammen med
Georg Hasenkopf, ridder, vor elskede onkel, og alle vore arvinger på tro
og love i dette brev, at vi ikke vil forstyrre og hindre indbyggerne i nævnte
by Pastow med gæsteri, ægt eller med nogen anden tynge. Fremdeles
skal de, der ser dette brev, vide, at vi og vore arvinger og ligeledes alle,
der har indtægter, som kaldes leen, i samme by Pastow har opladt
oftnævnte by Pastow med alt dens tilbehør, som ovenfor skrevet står, i
nærværelse af den herlige fyrste, vor herre Erik, de danskes og venders
konge, hvilken by han overdrog og tilstod fornævnte Arnold Kopman og
hver enkelt af hans arvinger arveligt at besidde evindelig. For at nu ikke
dette køb eller denne stadfæstelse skal kunne anfægtes af os eller af nogen
af vore efterfølgere eller af vore arvinger, har vi ladet dette brev, der er
udstedt derom urokkeligt bekræfte med vore segl og vor onkel ridder
Georg Hasenkopfs segl. Disse er vidner: Konrad Preen af Reppelin,
ridder, Otto von Schwerke, svend, Dietrich Frese, Johan Pape, borg
mestre, Tyge, Ludolf af Gotland, Bernhard Kopman, Arnolds broder,
Eberhard Nachtrabe, Ludeke Bolderich og såre mange andre. Givet i
Rostock i det herrens år 1318 dagen efter palmesøndag.
1318. 17. april.
Den i Stettins Staatsarchiv (Dipi. Rosk. nr. 9) beroende vidisse af breve vedrørende
Roskilde stifts forhold til Rygen, f.eks. 1296 21. juni og 1302 28.september (DRB II 4
nr. 221, II 5 nr. 218) har datum 1318 17.april, men er i virkeligheden en afskrift af den i
rigsarkivet beroende original-vidisse af 1347 16. april.
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1318. 20. april. Kalmar.

Hertuginde Ingeborg, gift med hertug Erik af Sverige, og hertuginde Ingeborg,
gift med hertug Valdemar af Sverige, lover for sig selv og for deres mand at ville

støtte ærkebiskop Esger af Lund med hensyn til besiddelsen af Halmstad herred, som

hertug Kristoffer har pantsat til ham.
Efter tryk hos Hvitfeld.

2i. april 1318

i7
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ngeborg og Ingeborg, af Guds nåde de svenskes hertuginder og alle deres
rådgivere, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi — eftersom den stormægtige fyrste herr
Kristoffer, af Guds nåde hertug af Halland og Samsø, til den ærværdige
fader i Kristus, herr Esger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund,
Sveriges primas, og til hans kirke eller hans efterfølger har pantsat et
herred i Halland, som kaldes Halmstadsherred, med alt dets gods og
tilliggende, jorder, enge, skove, græsgange, fiskevand, gårde, møller, land
boer og hver enkelt af de andre nyttigheder, der hidrører fra det nævnte
herred, for 1050 mark skånske penge og for de betalinger og udgifter, som
den herre ærkebispen selv har haft og erlagt for hertugen selv, hans mænd
og lejetropper, sådan som det vil kunne bevises, — på den herre hertug
Kristoffers indtrængende anmodning lover at forsvare og hjælpe den
nævnte herr ærkebiskop af al vor magt imod hvem som helst, der forsøger
at besvære og forurolige ham med hensyn til besiddelsen af dette herred,
modtagelsen og oppebørslen af hvilke som helst slags frugter, indtægter,
indkomster og afgifter og stå ham bi i alle hans tab, forurettelser og byrder,
og hvis der påføres ham eller hans efterfølger forhindringer vedrørende
denne besiddelse og brugsret, af al vor magt at modsætte os det og gå der
imod med et passende hjælpemiddel; og at det selvsamme skal gøres, op
fyldes, bekræftes og ukrænkeligt overholdes af de ædle fyrster, vore herrer
Erik og Valdemar, af Guds nåde de svenskes berømmelige hertuger, når
Gud måtte udfri dem af deres fangenskab. Til vidnesbyrd om alt dette er
vore segl og vore råders og ædle ridderes segl hængte under dette brev,
nemlig segl tilhørende herrerne Filip Ulfsson, Jon Thor og Finvid Eringislesson og andre nedenfor nævnte riddere, som samtidigt deltog i denne
forhandling og sag, nemlig Niels Brok, Jens Pape, Jens Staverskov, Anders
Stigsen, Jens Grubbe, Jens Uffesen, Niels Tygesen og Lars Larsen. Givet
i Kalmar i det herrens år 1318 skærtorsdag.

I

1318. 21. april. Ribe.

21

Biskop Jens af Ribe og Ribe kapitel fastsætter forskellige bestemmelser for kannikerne i Ribe.
Original i rigsarkivet.

I

faderens, sønnens og den helligånds navn, amen. I det herrens år 1318
på langfredag i nærværelse af den ærværdige fader herr Jens, af Guds
2. Række. VIII.

2

Nr. 21

21. april 1318

nåde biskop i Ribe, efter hvis råd og samtykke det blev forordnet således i
Ribe generalkapitel og fastsat af alle brødre at overholdes i fremtiden. At
når en kannik dør i staden Ribe, skal alle nærværende sammenkaldes af
kantoren og i procession skal de højtideligt føre liget til kirken, og efter
aftenbønnen skal de deltage i vigilier med ni lektier og dagen efter i sjæle
messen og begravelsen. Fremdeles hvis en kannik dør uden for staden på
studierejse, pilgrimsfærd eller under noget som helst hverv, der er over
draget ham, skal kantoren straks, når man får sandfærdig besked om
hans død, meddele brødrene i staden det, for at de i ornat kan komme
sammen i kirken til den højtidelige klokkeringning for ham og på samme
måde overvære vigilierne med de ni lektier og dagen efter to sjælemesser,
som om liget var nærværende; men enhver som helst, der er fraværende
fra den nævnte begravelse uden at være lovligt forhindret, skal for sin fra
værelse betale en halv mark penge, som kantoren skal fordele mellem de
fattige for den afdødes sjæl. Ligeledes skal enhver som helst kannik, hvor
han end opholder sig med undtagelse af fornævnte steder1), efter at han har
erfaret om sin broders død inden en måned læse eller lade læse et psalter
og en sjælemesse for den afdødes sjæl. Ligeledes må ingen kannik, der er
rask, fjerne sig fra koret for at lade sig årelade på de store højtider, nemlig
når kannikerne gør tjeneste i koret. Ligeledes skal enhver som helst fra
værende kannik have en stedfortræder for sig i kapitlet, som kan svare og
tilfredsstille på hans vegne. Det blev også bestemt, at alle og enhver afgift
eller indtægt af en kannikpræbende eller hidrørende fra en præbende tilhø
rende nogen som helst kannik i Ribe, der dør Mikkelsdag eller senere,
ubeskåret skal tilfalde ham og hans arvinger med undtagelse af de fælles
indtægter indtil næste påske til at betale gæld med, gøre testamente for
eller til hvilken som helst anden from brug efter den afdødes frie valg,
ligeledes således, at disse arvinger, som det er sædvane, skal betale hans vi
kar i koret på St. Andreas dag2) for hans tjeneste til samme påske. Og med
hensyn til kirker, der er knyttede til digniteter og provstier, skal der ske
efter de hedengangnes død, som det er sædvane og fastsat vedrørende andre
sognekirker. Vi ovenfornævnte Jens, af Guds nåde biskop i Ribe, og kapit
let sammesteds bekræfter de nævnte statutter og bestyrker dem ved vore
segls vidnesbyrd. Forhandlet og givet ovennævnte år og dag.
1) d.v. s. med undtagelse af de kanniker, der var på pilgrimsfærd, studierejse eller fra
værende i et specielt — af kapitlet godkendt — ærinde. — 2) den 30. november.

1318 26.april, Reg.Dan. nr.*i2O4; Rep.nr. 1239 se 1319 26.april.

28. april 1318
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1318. 28. april. Havelberg.

Nr. 23
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Grev Günter af Käfernburg anmoder gennem markgrev Valdemar af Brandenburg
biskop Oluf af Roskilde om, at han vil stå ved sit løfte til Stralsund i Brudersdorf

1313 °S

staden i fred for sine krav.

Original i Stralsund.

ünter, af Guds nåde greve af Käfernburg, hilsen til alle, der ser dette
brev, med den glorrige jomfrus søn.
I skal vide, at i det herrens år 1315 ikke længe efter pinsedag, da den
herlige fyrste, vor herre markgrev Valdemar af Brandenburg var hos kon
gen af Danmark, hans onkel, i Brudersdorf, var den ærværdige herre
bispen af Roskilde tilstede, hvem den fornævnte markgreve såre indtræn
gende bad om, at han vilde erklære rådet og borgerne i Stralsund for fri og
undtagne at være for det krav, som han havde imod dem på grund af den
da forbigangne og fuldbyrdede krig1). Han gav da efter for den herre
markgrevens bønner i det meste og erklærede rådmændene og borgerne
for fri og løste at være fra ethvert krav. Vi beder Eder derfor indtrængende
om alle og enhver, der ser dette brev, at I sammen med os vil bede og op
fordre fornævnte biskop til, at han ikke drister sig til at tynge de fornævnte
borgere af den grund og, hvis han nu har tynget dem, at han for at tjene os
beflitter sig på at kalde dette tilbage, og vi vil beflitte os på at gøre os sær
ligt fortjente vedrørende den allerede nævnte biskop og enhver af Eder.
Givet i Havelberg i det herrens år 1318 fredag efter påske.

G

1) jf. nr. 13.

1318. 28. april. Havelberg.

23

Markgrev Valdemar af Brandenburg opfordrer alle til at anmode biskop Oluf af

Roskilde om at afstå fra enhver forfølgelse af rådet og borgerne i Stralsund, således

som han har lovet det i Brudersdorf 1315.
Afskrift i vidisse af 1318 7. maj (nr. 27).

aldemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz, til alle,
der ser dette brev, hilsen med alles frelser.
I skal vide, at i det herrens år 1315 ikke længe efter pinsedag, da vi var
hos kongen af Danmark, vor elskede onkel, i byen Brudersdorf, var den
ærværdige fader, den herre bispen af Roskilde, tilstede, hvem vi der såre

V
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indtrængende bad om, at han af særlig kærlighed til os vilde erklære rådet
og borgerne i Stralsund for fri og undtagne at være for det krav, som han
havde imod dem på grund af den krig, der da var sluttet og over
stået1). Han gav da efter for disse vore ydmyge bønner og erklærede
fornævnte råd og borgere i fornævnte stad for fri og løste at være fra et
hvert krav. Vi beder Eder derfor alle og enhver om, at I sammen med
os vil bede og opfordre fornævnte biskop til, at han ikke i fremtiden
drister sig til at tynge dem af denne grund, og hvis han allerede har
tynget dem, at han beflitter sig på at tilbagekalde det for at tjene os,
hvad vi i sandhed vil beflitte os på af et rent hjerte at fortjene af ham og
hvem som helst af Eder. Givet i Havelberg i det herrens år 1318 fredag
efter påske.
1) jf. nr. 13. 22.

24

1318. 5. maj. Lund.

Provst Karl og lundekapitlet advarer mod falske almisseindsamlere, opregner den

aflad, lundekirken råder over, og anbefaler diakonen Peder som almisseindsamler til
menighederne.
Original i det svenske rigsarkiv.

rovst Karl og hele lundekapitlet til alle troende kristne i det danske
rige hilsen med alles frelser.
Eftersom visse almissesamlere ikke betænker sig på at begå forskellige
misbrug i vort stift, (thi nogle udgiver sig for at være indsamlere for andre
kirker end de er, medens andre ikke blot meddeler folk meget foruden det,
der står i deres breve, men også foregiver at have større aflad end de har),
derfor meddeler vi Eder ved dette brev, at pave Gregor den niende,
salig ihukommelse, eftergiver alle, der oprigtigt angrer og bekender deres
synder, og som barmhjertigt rækker en hjælpende hånd til lundekirkens
bygningsfond eller til genopbygning af lundekirken, hvis tag truer med
at styrte ned, en karene og 40 dage, pave Innocens den fjerde, salig erin
dring, et år og 40 dage og hver af deres efterfølgere 40 dage, ærkebispen af
Lund herr Uffe, salig ihukommelse, 40 dage, og også af hver af hans efter
følgere 40 dage; også kardinalen herr Guido, salig ihukommelse, efter
giver 40 dage, og den ærværdige fader herr Jens, ærkebiskop af Lund og
Sveriges primas, 40 dage. Endvidere har 14 bisper, der opholdt sig ved kurien,
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fornylig hver givet 40 dage, og således har nævnte kirke aflad på en karene, et
år og 1400 dageT), således som det tydeligere findes fremstillet i samme kirkes
privilegier. Yderligere meddeler vi Eder ved dette brev, at vi har over
sendt Eder nærværende brevviser diakonen Peder for at indsamle almisse
til omtalte kirkes genopbyggelse, og vi beder Eder indtrængende om, at I
i betragtning af den himmelske gengældelse vil behandle ham elskværdigt
og velvilligt og stå ham bi med råd og dåd, når han beder derom. Til
vidnesbyrd om dette har vi besluttet at bekræfte dette brev med vort segl,
da det er farligt at forevise vore privilegie- og afladsbreve allevegne, og for
at I ikke skal tage for sikkert, hvad der er tvivlsomt. Givet i Lund i det
herrens år 1318 dagen før St.Johannes udenfor porta latina1).
1) summen 1400 viser, at domkirken ikke kan have haft afladsbreve fra alle paver
siden Innocens 4.S dage. De specificerede 40-dages afladsbreve + 7 X 40 for hver ærke
biskop siden Uffes tid giver sammenlagt 1160 dage. Der bliver således 240 dage tilbage
til paverne, men der var 16 paver siden Innocens 4. (1243—1254). — 2) Lille St. Hansdag.

1318. 5. maj. Roskilde.

25

Biskop Oluf af Roskilde lægger øen Hiddensee og kapitlet i Gellen på Rygen under

klostret i Hiddensee.
Original i Stettin (Staatsarchiv).

luf, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Da vi, som vort embede pålægger os det, har skilt øen Hiddensee1) og
kapellet i Gellen i vort stift, som fordum plejede at ligge til sognekirken i
Schaprode, fra nævnte sognekirke på grund af forskellige svære farer for
sjæl og legeme, som disse øboere eller denne øs indbyggere på grund af
den vanskelige overfart over den indskærende havarm ofte vides at have
været udsat for, og med vort kapitels samtykke har henlagt dem til Hid
densee kloster af cistercienserordenen frit og uden nogen afgift til moder
kirken eller sammes sognepræst at betale af dette kapel eller dets præst
eller sognebeboerne, idet vi overdrager sjælesorgen til herr abbeden og det
menige konvent i Hiddensee kloster, erklærer vi — dog med forbehold i
alt af roskildebispens rettigheder — denne deling og henlæggelse for gyldig
og bekræfter den med dette brev, idet vi strengt og under trusel om ban
lysning forbyder sognepræsten ved den nævnte kirke i Schaprode, at han i
nogen henseende fortrædiger eller besværer nævnte abbed og menige kon-
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vent i Hiddensee og sognebeboerne i fornævnte kapel med nogen årlig
afgift til ham, da den ikke tilkommer ham. Til vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1318 fre
dag2) den 5. maj.
1) jf. DRB II 5 nr. 336. — 2) egtl. efter søndagen Inventio crucis.

1318. 7. maj. Stralsund.

26

Fyrst Vizlav 3. af Rygen vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1313 12. marts.
Original i Stralsund (Stadtarchiv).

i Vizlav, af Guds nåde rygboernes fyrste, erklærer og bevidner ved
dette brev, at vi har set og hørt et brev udstedt af vor herre Erik, de
danskes og venders konge, med følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde de
danskes og venders konge (o.s.v. = 1313 12.marts).
Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under dette brev. Givet i
Stralsund i det herrens år 1318 søndagen Misericordias domini.

V

1318. 7. maj. Stralsund.

27

Fyrst Vizlav 3. af Rygen vidimerer markgrev Valdemar af Brandenburgs brev af

1318 28. april (nr. 23).
Original i Stralsund (Stadtarchiv).

i Vizlav, af Guds nåde rygboernes fyrste, erklærer og bevidner ved
dette brev, at vi har set og hørt vor elskede onkel, herr markgrev
Valdemars brev af følgende ordlyd: Valdemar, af Guds nåde markgreve af
Brandenburg og Lausitz (o.s.v. = 1318 28.april, nr.23).
Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under dette brev. Givet i
Stralsund i det herrens år 1318 på søndagen Misericordias domini.

V

1318. 7. maj. Stralsund.
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Fyrst Vizlav 3. af Rygen vidimerer grev Günter af Käfernburgs brev af 1318 28.

april (nr. 22).
Original i Stralsund (Stadtarchiv).

V

i Vizlav, af Guds nåde rygboernes fyrste, erklærer og bevidner ved
dette brev, at vi har set og hørt den ædle herre grev Günter af Kä-

14- maj 1318
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Nr. 30

fernburgs brev af følgende ordlyd: Giinter, af Guds nåde greve af Kåfernburg, (o.s.v.= i3i8 28.april, nr.22).
Til vidnesbyrd herom er vort sekret hængt under dette brev. Givet i
Stralsund i det herrens år 1318 søndagen Misericordias domini.

1318. 11. maj. Ribe.

29

Herman Bonde skænker alt sit jordegods i Abild sogn, Tønder herred, som sjæle

gave til Løgum kloster.
Afskrift i Løgumbogen.

erman Bonde, borger i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen med
vor frelses ophavsmand.
Sikrere er alt, der sker, og i ringere grad kan det forstyrres ved svig, hvis
det henter styrke fra det skrevne vidnesbyrd. Derfor erklærer jeg ved dette
brev og ønsker at gøre vitterligt for alle, at jeg har givet alt mit gods uind
skrænket, hus og jord, ager og eng, græsgang, skov, rørskær, sø og mose,
alt som jeg vides at have ejet hidtil i Abild sogn, til den hellige mand, den
herre abbeden i Løgum og hans menige konvent til bod for min sjæl og for
at fortjene det evige liv, og jeg har overdraget det at besidde evindelig,
og afhændet det fuldstændigt ved at skøde det nævnte gods til dem på
den rigtige måde ved dette brev, idet jeg fremtidig giver afkald på al ret
vedrørende dette gods, og jeg lover overhovedet samme hellige mænd,
at hverken jeg eller mine arvinger, uanset i hvilken grad de er i slægt med
mig, hvad enten jeg er i live eller død, skal have ret, kirkelig eller verdslig,
til at kræve nævnte gods tilbage eller til at kræve nogen afgift af dem. Til
vidnesbyrd om denne gave, skødning og afhændelse, som jeg har foretaget
på forskriftsmæssig måde til de nævnte herrer, abbeden og det menige
konvent, har jeg ladet mit segl hænge under dette brev. Givet i Ribe i det
herrens år 1318 på den hellige biskop og bekender Mammertus’ dag.

H

1318. 14. maj. Vordingborg.

30

Kong Erik 6. Menved forlener Arnold Kopman, borger i Rostock, og alle hans

arvinger med landsbyen Pastow.
Orignal i Rostock (Stadtarchiv).

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle troende kristne,
I der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.

E

Nr. 31

ig. maj 1318

24

Vi bevidner og erklærer ved dette brev, at Gothan1), Henrik, Johan,
riddere, og Barold, væbner, brødre, kaldet Mörder, med samtykke af
deres arvinger fuldstændigt i vor nærværelse har opladt hele deres by
Pastow og ligeledes alle de, som besad noget i samme by med lensret; og
denne alt nævnte by Pastow har vi overdraget og tilstået den gode mand
Arnold Kopman, borger i Rostock, og hans sande arvinger, således som
den er beliggende indenfor dens markskel med skov, sø eller vandløb, eng,
græsgang, fiskevand, møller, jord, dyrkede og udyrkede marker og alt
andet tilliggende som len, hvad der på folkesproget kaldes manrecht,
med al ret, domsmagt, frugt og nytte, frit uden nogen tjeneste at besidde
evindelig. For at ikke denne gave eller overdragelsens stadfæstelse skal
rokkes af os eller af nogen af vore efterfølgere eller af vore arvinger, har vi
ladet dette brev, der er udstedt derom, bekræfte urokkeligt med vort segl.
Givet i Vordingborg i det herrens år 1318 søndagen, da der synges Jubilate.
1) jf. nr. 19.

1318. 19. maj. Vordingborg.
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Kong Erik 6. Menved pålægger rådet i Lübeck at lade stadens værneskat til den
danske konge, St. Hansdag 1318, udbetale til herr Johan Rosendal.
Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til de gode mænd,
1 vore elskede rådmænd i Lübeck vor inderlige kærlighed med Gud
og hilsen.
Vi beder Eder indtrængende om, at I straks til nærværende brevviser,
herr Johan Rosendal, i vort navn udbetaler de penge, som I skal betale os
næstkommende St. Hansdag; for disse penge erklærer vi Eder ved dette
brev efter deres erlæggelse til ham for kvit og fuldstændig undskyldte at
være. Givet i Vordingborg i det herrens år 1318 fredagen næst før den
hellige pave Urbans dag i vor nærværelse under vort sekret.

E
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1318. 22. maj. Vordingborg.

Kong Erik 6. Menved erklærer krigen med Stralsund for afsluttet og tager staden
under sin særlige beskyttelse i tre år, således at Stralsund skal hjælpe ham af al magt,

hvis nogen af den grund skulle påføre ham krig.
Original i Stralsund (Stadtarchiv).

[omkr. 22. maj~\ 1318
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Nr. 33

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at mellem os og vore tilhængere på den ene side og rådet
og borgerne i Stralsund og deres tilhængere på den anden side, er alle
krige, fejder og stridigheder, der er opstået til denne dag i verdslige eller
åndelige ting, fuldstændig blevet bilagt og udsonet, og at vi har taget
vore elskede rådmænd og borgere i Stralsund og selve staden Stralsund og
dens tilhængere under vort særlige værn og vor beskyttelse fra førstkom
mende St. Mikkelsdag i de efterfølgende fulde tre år uden afbrydelse, idet
vi vil forsvare dem i alle deres rettigheder og retfærdige sager, såvel ånde
lige som timelige, dog således at hvis nogen skulde begynde nogen krig
mod os eller vi mod andre på grund af dette vort værn og vor beskyttelse,
skal de trofast bistå os i denne krig af al deres magt, og hverken vi eller de
skal slutte den med nogen sone eller enighed, medmindre begge parter
tilkendegiver deres gode vilje og samtykke. Fremdeles skal de ingenlunde
tåle vore fjender i deres havn, stad og område eller tillade, at de drager ud
derfra, eller at de fører noget nødvendigt eller nogen kost med sig, dog med
det forbehold, at købmænd, hvor de end kommer fra, skal have fri indrejse
og udrejse, sådan som de før plejede. Vi skal også i mellemtiden frit købe
alt, hvad vi ønsker at købe der til vort brug, ved vore sendebud og trans
portere det bort. Til vidnesbyrd herom er vort segl og segl tilhørende herr
Henrik, fyrste af Meklenborg, vor elskede måg1), hængt under dette brev.
Givet i Vordingborg i det herrens år 1318 mandagen næst før den hellige
pave og martyr Urbans dag i vor nærværelse.

E

1) gennem sin første hustru Beatrix stod Henrik 2. i svogerskabsforhold til det brandenburgske fyrstehus og kong Eriks moder Agnes tilhørte ligeledes denne fyrsteslægt.

1318 [omkr. 22. maj].
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Staden Stralsund giver kong Erik 6. Menved sit genbrev vedfredsslutningen mellem
staden og kongen.
1. Udtog hos Stephanius:

orpligtelse udstedt til kong Erik for 3 år af rådmændene og borgerne i
Stralsund, 1318.

F

2. Udtog hos Hvitfeld:

De af Stralsund gav et genbrev herpå.

Nr. 34
34

22. maj 1318
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1318. 22. maj. Vordingborg.

Biskop Oluf af Roskilde erklærer ved den danske konges mægling at have sluttet

fred med staden Stralsund, der havde hærget hans besiddelser på Amager og andet
steds.
Original i Stralsund (Stadtarchiv).

luf, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, der får dette brev
at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for såvel nulevende som tilkommende, at vedrørende al
den strid, som en tidlang herskede mellem os og vor roskildekirke på den
ene side og rådet og staden Stralsunds borgerskab på den anden side — i
anledning af, at borgerne i Stralsund på den tid, da vi efter pavens befaling
befandt os på generalkonciliet1), i fjendtlig hensigt tilføjede os og hvad der
tilhører os svære forurettelser og såre mange skader på det gods, der hører til
vort bispebord, nemlig på Amager og på vore andre godser flere forskellige
steder, idet de med krigersk og uretfærdig hånd ved brand og plyndring
sørgeligt hærgede vort nævnte gods — er der mellem os og borgerne i Stral
sund ved formidling og forhandling af den stormægtige fyrste, vor herre
Erik, af Guds nåde de danskes og venders berømmelige fyrste, sluttet
forlig og fuld sone. Idet vi anser nævnte forlig og sone for gyldig, erklærer
vi derfor nævnte borgere i Stralsund for fuldstændig kvit og fri og und
skyldte at være for alle de fornævnte forurettelser og voldshandlinger på
vore egne og vore efterfølgeres og vort kapitels vegne, idet vi derefter ønsker
at vise nævnte stad og dem, der bor sammesteds, vor gunst, overalt hvor vi
kan, og at begunstige dem som venner i alt, når blot vi omvendt føler, at
dette gøres af dem mod os og vore mænd. Til vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Vordingborg i samme vor herre konges
nærværelse i det herrens år 1318 den 22. maj.

O

1) i Vienne 1311—12.

1318. 5. juni. Lüneburg.

35

Henrik, skatkammermesterfor kirken i Bardowiek befaler som subdelegeret dommer

i striden mellem kapitlet i Hamborg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen dekanen

Meinhard i Bremen at stævne Jens Grand til retsmøde den n.juli i Lüneburg.
Original i Hamborg.

12. juni 1318
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Nr. 37

enrik, skatkammermester ved kirken i Bardowiek i Verden stift,
enebeskikket subdelegeret dommer1) i nedenfornævnte sager af den
ærværdige mand Thomas, abbed for Sankt Michaelis kloster i Lüneburg i
Verden stift, som af det apostoliske sæde var beskikket som dommer, til den
ærværdige, herre (Meinhard), dekanen for Sankt Ansgars kirke i Bremen
hilsen med påbud om fast at adlyde de pavelige befalinger . . . Givet i
Lüneburg i det herrens år 1318 den 5.juni.

H

1) jf. nr. 2.

1318. 11. juni.

36

Bernhard og Henrik v. Maltzan, riddere, skanker Dargun kloster tre hufen i Bre-

sen som erstatning for tilføjet skade; blandt vidnerne navnes Niels Olufsen, den dan
ske konges drost.
Original i Schwerin.

rødrene Bernhard og Henrik, kaldet Maltzan, riddere, til alle troende
kristne, der får dette brev at se eller høre det læse, kærlighed til ret
færdigheden og at kende den sandhed, der følger deraf. . .
Vidnerne er fremdeles til denne gave: herr Herman Maltzan, vor
onkel, herr Niels Olufsen, Danmarks konges drost, herr Ulrich Maltzan
vor højtelskede broder, herr Henrik kaldet Thun og herr Ludolf af Schwanow, riddere, og såre mange andre troværdige. Forhandlet og givet i det
herrens år 1318 pinsedag.

B

1318. 12. juni.

37

Meinhard, dekan i Bremen, meddeler Henrik, skatkammermester i Bardowiek, at

han på dennes opfordring ffnr.^f) har stavnet arkebiskop Jens Grand eller hans
befuldmagtigede til at give møde for ham som subdelegeret dommer.
Original i Hamborg.

g jeg Meinhard, dekan ved sankt Ansgars kirke i Bremen, har
peremptorisk1) stævnet herr Jens, ærkebiskop af Bremen eller hans
befuldmægtigede i kapitlet i Bremen og i hans palads sammesteds man
dag i pinseugen i den tredje time med gyldigt vidnesbyrd, nemlig i
nærværelse af herr Henrik af Lamstedt, Bolte, offentlig notar, Johannes
Nackt, Dietrich af Hannover, evige vikarer ved kirken i Bremen, og

O

Nr. 38

12. juni 1318
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mange andre troværdige gejstlige og verdslige, at give møde for Eder
herr Henrik, skatkammermester ved kirken i Bardowiek, subdelegeret
dommer. Jeg har ladet mit svar tydeligt skrive på denne vedhængte seddel
under mit segl2) i det herrens år 1318 på ovenfor nævnte dag.
1) d.v.s. med en stævning med definitiv frist, der ikke kan forlænges. — 2) meningen
maa være den at nr. 37 er en notits, tilføjet til nr. 35 og fæstnet til dette ved Meinhards
segl, om at Meinhard har udført den befaling, han har fået i nr. 35 til at stævne Jens Grand.

38

1318. 12. juni. Giistrow.

Strid om, hvorvidt den lybske eller schwerinske stadsret er gyldig i Schwan, fore
lagt den danske konge som landets overlensherre til afgørelse.
1. Udtog hos Hvitfeld:

icolaus af Rostock (o.s.v. DRB II 4 nr. 146). Givet i Giistrow år 1318
den 12. juni.
2. Referat hos Stephanius:

A

t Nicolaus og Henrik af (Werle)1) giver staden Schwan staden
. Schwerins ret. I3<i8)2). Giistrow3).

1) Stephanius: Rostock. — 2) Stephanius: 1335.— 3) i rigsbrevbogen, en brevbog fra
Erik Menveds kancelli, fandtes fire dokumenter vedrørende den meklenborgske stad
Schwan. Hvitfeld har givet et udtog af et af disse breve, cf. DRB. II 4 nr. 146, de øvrige
kendes kun gennem Stephanius kortfattede registraturer. Stephanius refererer brevene
således.* J) p.622. Privilegium, som hr.Nicolaus af Werle giver borgerne i Schwan. 1271.
2) p.526. Angående det, som hr. Nicolaus af Rostock gav borgerne i Schwan. 1294.
3) p. 617. At Henrik, herre af Werle bekræfter den ret, som er givet staden Schwan af
hans forgængere. 4) p. 618. At Nicolaus og Henrik af Rostock giver staden Schwan staden
Schwerins ret. 1335. Giistrow. — Sidstanførte årstal er givetvis galt, dels fordi den nævnte
brevbog standser med år 1319, cf. Rep.udat.nr. 199 og IV p. 11 note 2, dels fordi Nico
laus af Rostock var død 1314. Hvitfeld giver som nævnt et udtog af det af Stephanius
under år 1294 registrerede brev af Nicolaus af Rostock til Schwan, men med udstedelses
sted Giistrow og datum 1318 12.juni. Da Nicolaus som sagt var død 1314, må Hvitfelds
årstal være forkert, udstedelsesstedet passer derimod med Stephanius angivelse, som dog
refererer sig til et andet brev. — Hvad er baggrunden for optagelsen af disse breve an
gående interne nordtyske forhold i en dansk brevbog? Staden og landet Schwan til
hørte Nicolaus 1. af Werle indtil hans død 1276, da det tilfaldt Henrik 1. af Werle, som
1291 blev dræbt af sine sønner. Som straf blev disse fordrevet af deres frænder, Nicolaus af
Werle og Nicolaus af Rostock, som i fællesskab sad inde med landet indtil 1301, da Erik 6.
Menved erhvervede begges andele, DRB. II 5 nr. 155. 1294 havde Nicolaus af Rostock
givet staden Schwan samme ret, som brugtes i hans købstæder, cf. DRB. II 4 nr. 146,
hvilket vil sige den lybske stadsret, mens Werlerne tidligere havde givet staden den

[zz. juli z^zö]
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Nr. 40

stadsret, som anvendtes i deres lande, den schwerinske, cf. W. Böttcher, Gesch. d. Ver
breitung des lübeckischen Rechtes p. 74 og 83. Dette forhold må senere have givet anled
ning til strid, som 1318 12.juni må være bleven forelagt den danske konge som landets
overlensherre til afgørelse. Ved den lejlighed har man indgivet J) Nicolaus i.s privile
gium af 1271, 2) Henrik 1. af Werles privilegium fra tiden 1276—1291, 3) Nicolaus af Ro
stocks fra 1294 og 4) et brev til kongen, dateret 1318 12. juni og udstedt i Güstrow, om
at landets gamle, rette herrer, Nicolaus 1. og Henrik 1. af Werle, har givet staden den
schwerinske stadsret. Når Stephanius skriver »af Rostock« må dette nemlig være for
kert, eftersom der aldrig har været en Henrik af Rostock, der har været herre over
Schwan. — Det kan bemærkes, at i det 16. årh. var den schwerinske stadsret gældende
i Schwan, cf. Mekl.UB. X p. 622.

1318 [omkr. 24. juni]. Meklenborg.

39

Johan Rosendal udsteder kvittering til rådet i Lübeck for at have modtaget stadens
værneskat til den danske konge St. Hansdag 1318.
Original i Lübeck (Staatsarchiv).

idder Johan Rosendal af Piessen til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg af de berømmelige mænd og gode rådmænd i staden
Lübeck i rede penge har modtaget St. Hansdag 300 mark lybsk i alt på den
stormægtige fyrste, min højtelskede herre, herr Erik de danskes konges
vegne, således at jeg med hensyn til de fornævnte 300 mark erklærer dem
for kvit og frie og for fremtidige krav undtagne at være. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Meklenborg i det her
rens år 1318.

R

[1318. 11. juli. Lüneburg].
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Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek, erklærer som subdelegeret dommer i
striden mellem domkapitlet i Hamborg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen den

sidste for at være skyldig i opsætsighed, da han ikke har givet møde til den fastsatte

termin, forbyder ham at betræde kirken og bestemmer, at han, hvis han fastholder sin
opsætsighed, efter en uges forløb skal suspenderes fra sit embede og efter den anden

uge lyses i ban.
Original i Hamborg.

herrens navn, amen. Vi Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek i Ver
den stift og af den ærværdige mand, herr Thomas, abbed i Sankt Mi
chaelis kloster i Lüneburg i samme stift, af det apostoliske sæde udnævnt

I

Nr. 41

11, juli 1318

30

til delegeret dommer, er udnævnt til subdelegeret dommer1) i appelsagerne,
fremsat af de ærværdige mænd, herrerne Johannes dekan og af kapitlet og
gejstligheden ved kirken i Hamborg i Bremen stift.
1) jf. nr. 2 og nr. 35.

1318. 11. juli. Lüneburg.

41

Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek, giver meddelelse om den af ham i striden

mellem domkapitlet i Hamborg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen trufne afgørelse
(jf.nr.40) °8 befaler gejstligheden efter 14 dages forløb at forkynde ærkebispens
suspension og ekskommunikation og at pålægge ham at betale domkapitlet 400 pund

i sagsomkostninger.
Original i Hamborg.

icolaus, af Guds nåde dekan for kirken i Bardowiek i Verden stift,
og af den ærværdige mand, herr Thomas, abbed i Sankt Michaelis
kloster i Lüneburg i samme stift, der af det apostoliske sæde er beskikket
som dommer, udnævnt til subdelegeret dommer i appelsagerne, fremsat
af de ærværdige mænd, de herrer dekanen og kapitlet og gejstligheden
ved kirken i Hamborg i Bremen stift . . . Dette er forhandlet i Lüneburg i
det herrens år 1318, den 11. juli, i det første indiktionsår, i nærværelse af
de ærværdige mænd herrerne Gerlach, provst i Lünen, broder Gerhard,
guardian for franciskanerne i Lüneburg, broder Henrik af Hannover,
konventualbroder sammesteds, Johannes, sognepræst ved Sankt Johannes
kirke i Lüneburg, og Henrik af Hersfeld, evig vikar sammesteds, Nicolaus
Bertoldi, kannik, og Henrik Krause, evig vikar ved kirken i Bardowiek, Jo
hannes af Brakel, sognepræst ved kirken i Handorf, gejstlige og præster,
og adskillige andre troværdige gejstlige og verdslige, der har været særligt
tilkaldt og anmodet om at optræde som vidner herpå.

N

1318. 15. juli?1)

42

Gotschalk Preen, foged hos grev Henrik 3. af Schwerin, aflægger regnskab til

sin herre.
Original i Schwerin.

eg Gotschalk kaldet Preen, foged hos den ærværdige herr Henrik, greve
af Schwerin, har aflagt regnskab for ham i det herrens år 1317 den
hellige pave Clemens dag på følgende måde: . . .

J

16. juli 1318
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Nr. 43

Dette har jeg særskilt modtaget. For det første en talent2) i Wismar
sammen med min herres riddere. Til pottemageren to talenter. To mark3)
sølv på hjemfærden fra Danmark sammen med væbnerne. Ti mark for
hesten Mucker. Til Liibbert af Stuke 4^ cora4) havre. To læster havre af
Brant Barenstekere. Seks mark til røget kød til rejsen til Danmark. Til
couerthure5) 17^2 mark. Til Plotens frakke 18 skilling, 12 mark til trøjer
til tjenerne og fire mark til skriverens trøje. 2 mark og 7 skilling, som
tjenerne brugte i Wismar. 30 skilling til vægteren Hennekens trøje. 12
skilling til en trøje til Balke. To mark til smeden Brulen. Til Heyneke
Tippilhorn seks alen, en alen for seks skilling lybsk. 19 skilling for min
herres hue. 6 mark lybsk og 4 skilling for trøjer til herr Werner afHalberstadt og Hartvig Preen.
1) regnskabet tager sin begyndelse med den i indledningen omtalte dag, den hellige
pave Clemens dag, d. v. s. 23. november 1317. Derefter følger en række på hinanden
følgende datoer, hvoraf den sidste er: 15. juli 1318. Denne dag, der iøvrigt omtales i
fortid, er altså det tidligste tidspunkt, på hvilket regnskabet kan være aflagt. — 2) 1 ta
lent =20 skilling lybsk. — 3) 1 mark= 16 skilling lybsk. — 4) cora formodentlig =kuriz, et vendisk mål jf. Mekl. UB. IV. — 5) et dækken.

1318. 16. juli. Vordingborg.

43

Biskop Oluf af Roskilde og biskop Niels af Børglum bevidner, at forloverne for
forliget mellem kong Erik 6. Menved og Niels Olufsen, hans tidligere drost, ikke

har opfyldt deres forpligtelser.
Efter tryk hos Hvitfeld.

luf, af Guds nåde biskop i Roskilde, og Niels, af Guds nåde biskop
i Børglum, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I kraft af dette brev ønsker vi at gøre vitterligt for nulevende og tilkom
mende, at vi har været nærværende, set og hørt, at vor ærværdige broder
i Kristus, herr Herman, af Guds nåde biskop i Schwerin, har sluttet fuld
stændigt forlig og overenskomst med den stormægtige fyrste, vor herre
Erik, af Guds nåde de danskes berømmelige konge, for herr Niels Olufsen,
fordum hans drost, som efter at have nedlagt sit drostembede, imod den herre
kongens vilje har beholdt og stadig beholder og med magt besætter hans
borge, på følgende måde. Nemlig at der om alle ting hver og en, som var
imellem den herre kongen og Niels Olufsen, uanset af hvilke grunde, fra
nu af og i fremtiden skulle være en fast, sand og fuldstændig enighed og

O

Nr. 44

24. juli 1318
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sone, der skulle vare evindelig. Og for dette, at den fornævnte enighed og
sone skal overholdes, har den fornævnte herre biskop af Schwerin og sam
men med ham herrerne Ditlev kaldet Wolf og Ludolf kaldet Schwanow,
riddere, afgivet fast løfte i vor fornævnte herre konges hånd, idet herrerne
grev Otto af Hoya og herr Henrik af Meklenborg og mange troværdige
riddere og væbnere har aflagt deres korporlige ed derpå. Men disse1)
opfyldte ingenlunde den fornævnte sone og enighed, skønt de ofte blev til
strækkeligt påmindet derom. Til vidnesbyrd og fuldstændigt bevis herpå
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Vordingborg i det
herrens år 1318 søndagen lige før den hellige Maria Magdalenes dag.
1) d. v.s. forloverne, som ikke har holdt deres forpligtelser, efter at det indgåede forlig
var blevet brudt. Denne forpligtelse havde de indgået tidligere, rimeligvis år 1317, jf.
Stephanius’ registratur, anført ved nr. 53.

44

1318. 24. juli.

Kong Erik 6, Menved skænker helligåndshuset i Rostock en gård med tre hufen i
landsbyen Bentwisch.
Afskrift i Rostock,

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi erklærer og bevidner ved dette brev, at vi med vor gode vilje og af
ærbødighed for den helligånd1) gavmildt har skænket en gård beliggende i
landsbyen Bentwisch, og som fordum tilhørte Liibbert Somer, med tre
tilliggende hufen til de fattige, der lever i den samme helligånds hus i
Rostock, fritaget for enhver art af tjeneste, der skyldtes os deraf, frit og
uden noget som helst krav at besidde evindelig. Derfor pålægger og befa
ler vi alle og enhver, som er forpligtet til at adlyde vor vilje og befaling,
at de ikke på nogen måde drister sig at besvære eller tynge de nævnte
fattige i den nævnte gård og hufen imod denne vor gave, såfremt de
elsker vor nåde og gunst. Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med
vor måg2) herr Henrik af Meklenborgs segl hængt under dette brev.
Givet i det herrens år 1318 dagen før den hellige apostel Jakobs dag.

E

1) d.v.s. helligåndshuset. — 2) Erik Menveds moder, Agnes, og Henrik af Meklen
borgs første hustru Beatrix var begge brandenburgske prinsesser (ikke søskende), jf. nr.
52 note 1.

14- august 1318
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Nr. 46
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1318. 25. juli. Søborg.

Kong Erik 6. Menved erklærer, at biskop Oluf af Roskilde i hans nærværelse har
frafaldet alle krav, som han havde mod Stralsund.
Original i Stralsund (Stadtarchiv).

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i vor nærværelse i det herrens år 1318 mandagen næst
før den hellige pave og martyr Urbans dag fremstod den ærværdige fader
i Kristus herr Oluf, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, personligt
for os og erklærede de gode mænd, nærværende brevvisere, rådet og alle
borgerne i Stralsund for fuldstændig frigjorte at være for alle sager1),
hver og en, som den herre bispen af Roskilde havde haft lige til den oven
nævnte dag såvel i det åndelige som i det timelige mod fornævnte råd og
borgere. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet
på Søborg i det herrens år 1318 den hellige apostel Jakobs dag.

E

1) jf. nr. 13 og 22—23.

1318. 14. august. Sternberg.
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Fyrst Henrik 2. af Meklenborg slutter et forlig på egne og kong Erik 6. Menveds

vegne med biskop Herman af Schwerin, hvorefter de resterende stridspunkter skal af
gøres af en voldgift.
Original i Schwerin (Hauptarchiv).

i Henrik, af Guds nåde herre til Meklenborg og Stargard, gør vitterligt
for alle, at vedrørende alle de artikler, som den velærværdige fader,
vor herre biskop Herman af Schwerin, fremsatte imod den berømmelige
konge, vor herre, den herre Erik, de danskes og venders konge, og os, som
har haft og har denne konges fulde magt og bemyndigelse til det nedenfor
skrevne, slutter vi følgende forlig med samme, at vi er pligtige at opfylde
hver enkelt artikel, således som det er vedtaget om hver enkelt.
Men vedrørende den halvdel af tienden, som kongen eller andre på
hans vegne besidder i hans stift Schwerin, og med hensyn til gæld og
skade, som de er pligtige at betale og erstatte denne vor herre bispen af
Schwerin, og angående den sikkerhed, som vi har bedt ham stille os, for
at der ikke fra hans og hans fornævnte kirkes borge skal påføres vor herre
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kongen og os eller vore lande og mænd nogen skade, har vi taget til forligsmænd herr Johan Rosendal og en af sognepræsterne i Gadebusch eller ved
St. Nikolai kirke i Wismar og provst Johannes i Biitzow og en af brødrene
hos vor herre, den oftnævnte biskop af Schwerin, idet vi vil overholde alt
fast og urokkeligt, hvad der enstemmigt måtte blive bestemt af dem efter
billighed eller ret under deres ed.
Men hvis de ikke kan komme til enighed, har vi til disse voldgiftsdommere føjet herr Gotfred af Biilow, som sammen med de to af de fornævnte
fire, hvis parti han måtte slutte sig til, skal være pligtig at afsige kendelse
angående det fornævnte, efter at de tre har aflagt en ed af dette indhold,
at de ikke ved eller kan finde nogen retfærdigere afgørelse end den, de
træffer, og denne deres kendelse skal holdes fast og urokkelig. Men hvis
den fornævnte Gotfred ikke skulde slutte sig til nogen af parterne, skal han
alene afsige kendelse med hensyn til de fornævnte artikler efter at have
aflagt sin ed efter ovennævnte form og indhold, og vi skal være pligtige at
holde hans kendelse fast og urokkeligt. At holde dette for vor part har vi
erklæret på tro og love sammen med vore tro mænd Konrad af Kramon
og Reimar af Wedel, riddere. Vidner er Ditlev Wolf, Ulrich af Barnekow og Ficke af Stralendorf, riddere, og mange andre troværdige. Der
for er vort segl hængt under dette brev til vidnesbyrd om det fornævnte.
Forhandlet ved broen Sagstorf, men givet på Sternberg i det herrens år
1318 dagen før vor frues himmelfart.
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1318. 15. august. Hohen-Vicheln.

Biskop Herman af Schwerin meddeler betingelserne i det forlig, han har mæglet

imellem kong Erik 6, Menved og dennes drost Niels Olufsen.
Original i Schwerin (Hauptarchiv).

herrens navn amen. Herman, af Guds nåde biskop i schwerinkirken,
til alle troende kristne, der får dette brev i hænde, hilsen med Gud.
Alle såvel efterkommere som nulevende skal vide, at vi har stiftet forlig
mellem den stormægtige fyrste herr Erik, de danskes og venders konge,
på den ene side og herr Niels Olufsen, hans forhenværende drost, på den
anden side vedrørende de stridigheder, der var imellem dem, lørdagen før
vor frues himmelfart i landsbyen Hohen-Vicheln på følgende vilkår, nemlig
(i) at samme drost skal gøre regnskab på vor frues fødselsdag i Vording-
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borg med hensyn til den gæld, der er gjort i kongens navn, og efter at alt
dette er udregnet på rigtig måde, skal fornævnte konge forpligte sig og over
lade ham som pant for samme gæld de nedenfor nævnte befæstninger
Warnemünde, S tegeborg og Glambeck på Femern med alt gods og indtægt,
som kongen før har lagt til de samme, således som det udførligt står i hans
åbne brev1), der tidligere er givet herom.
(2) Hvis fremdeles kongen og nævnte herr Niels skulde være uenige med
hensyn til udregningen, skal den afgøres ved drostens ed, og kongen skal
være tilfreds dermed.
Nårsomhelst fremdeles kongen vil indløse fornævnte befæstninger, skal
han betale drosten eller hans sendebud i hans navn i Lübeck for hele gæl
den omregnet i sølv, og dette skal den herre konge og fyrsten af Meklenborg sikre ved lejde i selve staden og mellem Traven og Tollensee imod
alle, som af hengivenhed mod dem vil gøre eller undlade (at gøre) noget.
(3) Fremdeles hvis nogen herre, hvem det end er, hvad enten det er
herrer eller vasaller, skulle angribe eller belejre de fornævnte befæstninger
eller bygge skanser foran dem, så er den herre kongen pligtig at befri dem
og forsvare og beskytte dem, sådan som en herre er forpligtet til retligt at
beskytte sit gods og sine jorder og sine tro mænd.
<4) Ydermere skal kongen give den nævnte drost for hans tjeneste 2000
mark rent sølv, som kongen skal stille ham sikkerhed for sammen med
tyve riddere og væbnere på denne side af havet i Tyskland, indtil befæst
ningerne gives tilbage til kongen, således at der, efter at han har givet
befæstningerne tilbage, det næste år fremdeles skal betales ham 1000 mark
rent sølv i fornævnte stad og i det næstfølgende år atter 1000 mark rent
sølv sammesteds med fornævnte lejde og sikkerhed.
<5) Fremdeles sålænge kongen ikke skulde have betalt sin gæld til nævnte
herr Niels og hans arvinger, skal han holde fornævnte befæstninger til
kongens tjeneste som hans tro vasal.
(6) Men når gælden er betalt, skal befæstningerne tilbagegives kongen,
og herom giver vi og nævnte herr Niels begge i fællesskab vort løfte og
sammen med os brødrene Maltzan sammen med vore mægtige venner,
således at vi ialt er 30 tyske riddere og væbnere som forlovere.
(7) Forøvrigt skal ingen hindre og rejse retsligt krav over for ovennævnte
herr Niels og hans arvinger med hensyn til fornævnte befæstninger og gods,
der hører til dem, sålænge han besidder dem; dette erklærer i fællesskab på
tro og love den herre danskernes konge, markgrev Valdemar af Branden3*
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burg, herren til Meklenborg, grev Gerhard af Rendsborg, grev Henrik i
Schwerin, grev Henning af Holsten, Morten Due, de danskes berømmelige
konges drost, Ludvig Albertsen, samme konges marsk og dertil otte
danske riddere og ti riddere, der er fyrsten af Meklenborgs vasaller.
(8) Forøvrigt skal den herre kongen betale nævnte herr Niels for alt
hans eget gods2), som han har på denne side af havet i Tyskland efter vur
dering af fire riddere, af hvilke kongen skal bestemme to, der ikke må være
den herre Niels’ fjender, og den herre Niels to, som måtte passe ham; af
disse fire riddere skal herr Siegfrid af Plon være den øverste, og ved hans
vurdering, bekræftet med hans ed, skal begge parter stille sig tilfreds,
hvis de fire er uenige.
<9) Og dette gods skal betales seks uger, førend nævnte befæstninger
indløses, og herfor lover riddere og væbnere i fællesskab den herre kongens
og fyrsten af Meklenborgs berømmelige og mægtige vasaller, nævnte sølv
således at der for hvert enkelt beløb på 1500 mark rent sølv stilles ti riddere
og væbnere som forlovere.
<10) Fremdeles skal den herre kongen til fornævnte herr Niels betale alt
hans gods, som han besidder i Danmark, efter vurdering af fire hertil ud
pegede riddere, og hvis de er uenige, skal fornævnte formand på sin ed
sige, hvad der er billigt, med hvilket kongen og fornævnte herr Niels skal
stille sig tilfreds på begge sider. Men den herre kongen skal stille forlovere
for det fornævnte gods på denne side af havet i Tyskland af sine og fyrsten
af Meklenborgs vasaller, riddere og væbnere i fællesskab, ti egnede og
berømmelige riddere og væbnere for hvert beløb på 1500 mark rent sølv
og således fremdeles, indtil den hele sum er garanteret.
(11) Fremdeles skal den herre kongen stille den herre Niels sikkerhed for
det af hans gods, som han har i Danmark, på denne side havet i Tyskland fra
nu af og inden næste kyndelmisse, således at den hele gæld, der er opstået
på grund af hans gods i Danmark, skal betales i fornævnte stad i rent og
møntet sølv den da næstkommende St. Hansdag, og dette sølv skal den herre
kongen og fyrsten af Meklenborg sikre ved lejde, som det ovenfor står.
Fremdeles skal den herre kongen erstatte nævnte herr Niels og hans
hjælpere og venner al skade, som de har lidt i tiden efter at nævnte herr
Niels forlod Danmark, når de kan oplyse ham herom på rimelig vis. Men
hvis kongen siger, at denne skade er sket ikke på herr Niels’ gods, men på
hans, så skal dette afgøres ved den herre Niels’ ed, og kongen skal erstatte
ham og hans venner alt.

37

august 1318

Nr. 47

<12) Fremdeles hvis nogen af den oftnævnte herr Niels’ venner vil
sælge sit gods, skal hans gods følge ham undtagen borglen og sådanne
ting, som er overladt ham for tjeneste.
<13) Fremdeles hver som helst af hans venner og tjenere, der ønsker at
blive på deres eget gods, skal bruge alt deres gods og deres friheder som
før, og kongen skal være dem en nådig herre.
<14) Fremdeles skal kongen overalt, hvor han slutter en sone, indbefatte
nævnte herr Niels, hvis det er nødvendigt for ham, i denne sone, sådan som
sig selv.
(15) Fremdeles skal fornævnte herr Niels hæve alle dette års indtægter
af sit gods uden hindring fra nogen som helst.
<16) Hvis fremdeles nogen skulde rejse retsligt krav på fornævnte herr
Niels’ gods, skal han i denne anledning give møde tre uger efter Mikkelsdag
i Vordingborg, og han skal med sin og ti ridderes og væbneres ed føre bevis
for, at han har bedre ret til hint gods end den anden, som gør krav på det,
og dette gods skal kongen da betale ham for således som for hans øvrige
fornævnte gods.
<17) Og de fornævnte herrer skal endeligt på tro og love afgive løfte ved
rørende de artikler, der angår dem, fra nu af og inden tre uger efter Mik
kelsdag sammen med tyve riddere, deres medgaranter, og de andre ting,
hver og en, såvel med hensyn til betalingen af gæld som, hvad der skal iagt
tages med hensyn til godset og alle ovenfor nævnte artikler, skal udføres med
fuld virkning under løfte på tro og love fra nu af og inden kyndelmisse.
(18) På dette har herren til Meklenborg og sammen med ham de
strenge riddere Konrad Kramon, Johan Rosendal, Reimar af Wedel,
Gotfred af Bülow, Ulrich af Barnekow, Reimar af Piessen, Bolte Hasenkopf, Johan af Bülow og Wichbert Lützow, fyrsten af Meklenborgs marsk,
afgivet løfte på tro og love.
<19) Og omvendt afgiver vi på tro og love løfte om at overholde de
artikler, der angår os, og med os herr Niels Olufsen, brødrene Ulrich, Bern
hard og Henrik, kaldet Maltzan, Ditlev Wolf, Ulrich af Blücher, Hen
rik Bülow, Alexander af Dessin3) og Lüder af Treschow. Derfor har vi
til vidnesbyrd om det foranstående ladet vort segl hænge under dette brev
sammen med de allerede nævnte ridderes segl. Givet i Hohen-Vicheln i det
herrens år 1318 vor frues himmelfart.
1) ikke bevaret. — 2) d.e. drostens private gods. — 3) se Mekl.UB. IV 348 nr. 20,
ellers kaldet Alexander von Schwerin.
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1318. 4. september. Slagelse.

Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6, Menved.
1. Efter tryk hos Hvitfeld.

O

r 1318 mandagen for vor frues fødselsdag i Slagelse blev det vedtaget
. mellem kong Erik og hertug Erik af Sønderjylland, at biskop Jens
Rød1) (!) af Slesvig og de andre af kongens vasaller og undersåtter skulde
nyde alle deres rettigheder og friheder. Fremdeles at fru Sofie, forhenvæ
rende hertuginde af Langeland, skulde møde for kongen, når hun tilsiges,
for at få hans dom; han skal være begge parter lige gunstig stemt. Inden
dette og Sankt Nikolai dag skal 10 riddere sværge om Hjarup og Hjarups
tilliggende, om fru Margrete, dronning af Sverige, har bedre ret dertil end
vi. Ellers skal fornævnte gods tilfalde os, i mellemtiden skal der ingen
afgifter oppebæres af det. Kongen skal ikke tage vore mænd i tjeneste og vi
ikke hans uden med den andens godkendelse. Fremdeles skal Jakob Jonsen,
Jens Godskalksen Lille, Timme Timmesen, Niels Gylt, Bent Nielsen og
Iver Jensen have deres gods igen i fyrstendømmet. Vi skal betale herr
Jens Mogensens arvinger således, at ingen yderligere klage skal blive fore
bragt vor herre konge. Og for den modvilje, som der heri er vist vor herre
og konge, skal vi bedre2) efter landsloven. Hvis vi ikke gør det, skal det
stå til herr Henrik af Meklenborgs og grev Gerts kendelse3). Den vold,
som Esger Spink beskylder os for, skal vi rense os for, således som
forskrevne herre og greve vil sige, det kan være rigtig. Vi skal gengive
borgerne i Åbenrå, hvad der er frataget dem. Fremdeles skal herr Jens
Hviding have sit gods igen i fyrstendømmet, som han der har med sin
hustru, så han får igen, hvad der er frataget ham. Fremdeles skal vi fly
Jakob Vind igen alt det, som er frataget ham, siden han blev kongens
vasal, og hjælpe ham til rette med hans svoger med hensyn til det gods,
som denne på ulovlig vis har af hans. Vi skal nyde vort købte gods på
Langeland, som vi har givet vort fædrene gods for og have vort kvæg igen
eller dettes værd. Vore købmænd skal have deres gods igen, som er frataget
dem på skanørmarkedet, eller kongen skal hjælpe dem til ret over dem,
som tog det. Jens Grubbe skal have sin moders mødrene arv. Fremdeles
med hensyn til herr Tønne Tygesen, Lars Mule og deres svogre skal det
stå til meklenborgerens og grev Gerhards kendelse3). Med hensyn til Bom
gård på Fyn, som kongen har taget til sig, skal det stå til fornævnte herrers
kendelse. Fremdeles med hensyn til herr Niels Hvid, om det4) retfærdigt
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er frataget ham eller ikke. Fremdeles om alle sager, som er omtvistet
mellem kongen og os, skal det stå til forskrevne herrers kendelse. Mellem
dette brev og Sankt Mikkelsdag skal fornævnte herrer afslutte disse sager
med minde eller rette. Vi skal ikke blive uvenner om disse sager. For
nævnte herrer skal med minde eller med rette dømme os imellem. Otto
Pogwisch, Niels Bønstrup, Henneke Kletkamp, Busche af Westensee, rid
dere, og Jens Nielsen, væbner, har med håndslag sammen med os lovet
herfor, og den velbyrdige mand, herr Henrik, greve af Schwerin, eller
herr Adolf, greve af Schauenburg, skal, for at det lovede på samme
måde kan overholdes, afgive løfte overfor de berømte riddere, de herrer
Johan af Rosendal, Reimar af Mallin og Siegfried af Plon på kongens
vegne i tiden mellem dette og førstkommende Sankt Mortensdag.
2. Registratur hos Stephanius:

Overenskomsten mellem kongen og Erik, hertug af Jylland. 1318.
1) Rød må være en tilføjelse af afskriveren. — 2) d. v. s. erstatte. — 3) d. v. s. de
skal afsige kendelse herom. — 4) d. v. s. godset.
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Hertug Erik 2. af Sønderjylland lover at tilstille kong Erik 6. Menved et nøjagtigere
specificeret regnskab over sine omkostninger i kongens tjeneste.
1. Udtog hos Hvitfeld:

Å r 1318 i Slagelse udstedte hertug Erik af Jylland sit brev om, at hans
IX marsk Erik Holk skulde møde den 15. dag efter Mikkelsdag for kon
gen og med sin ed gøre sandt, at hertugens skade og omkostninger (måske
i den svenske krig eller i den brandenburgske) er så stor og rigtigt beregnet,
som i brevet står. Blev han syg, da skulde Markvard Rønnow møde op og
gøre det samme.
2. Registratur hos Stephanius:

B

reve af hertug Erik af Jylland, hvori han lover, at marsken Holk vil
være tilstede.
1318 11. september, Reg.Dan. nr.* 1213, se nr.48.
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1318. 21. september.
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Aute Knudsen testamenterer tre øre skattejord i Sorterup, Slagelse herred, til

Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog.

n mand af ædel stamme Aute, søn af herr ridder Knud Jul, efterlod
I i sit testamente til vor frue kloster i Sorø tre øre skattejord i Sorterup,
som de velbyrdige mænd Niels Drukken, Vilhelm Jensen og Hennike af
Nortz, hans arvinger, overlod klostret at besidde på den måde, som Aute
Knudsen selv besad dem. I det herrens år 1318 apostlen St. Mathias’ dag.

E

1318 efter 21. september (Hvitfeld III 256 fol. 401) se nr. 8.
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Niels Krog sælger jordegods i Pederstrup til Peder Mule.
Original i rigsarkivet.

iels kaldet Krog til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, såvel nærværende som fraværende, at jeg til den velbyr
dige mand Peder kaldet Mule har skødet alt mit gods i Pederstrup, såvel
løst som fast, med mit åbne brev. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit
segl hænge sammen med andre gode mænds segl, nemlig herr Asser af
Store Fuglede og herr Peder af Gerlev og Peder Jakobsen sammesteds.
Givet i det herrens år 1318 på den glorrige ærkeengel St. Mikaels dag.
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1318. 4. oktober.

Kong Erik 6. Menved pantsætter til sin marsk Ludvig Albertsen kronens indtægter

og rettigheder i Skåne med undtagelse af mønten i Lund og Skanør, og desuden Hel

singborg slot, Lund og alle købstæder.
1. Udtog hos Hvitfeld:

fornævnte år onsdagen efter mikkelsdag pantsatte han til herr Ludvig
Albertsen af Eberstein, sin marsk, råd og høvedsmand over Skåne,
al kronens rente i Skåne, og dertil Helsingborg slot, Lund og alle køb
stæder med tolden og alle kongelige rettigheder med undtagelse af mønten
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i Lund og på Skanør, for 6816 mark skånsk og 39 mark kølnsk at have,
nyde, bruge og beholde, indtil han fik betalt, hvad han havde forstrakt
hans majestæt med. Med vidnesbyrd af biskop Oluf af Roskilde, herr
Henrik af Meklenborg, hans måg1), Guido, dekan i Lund, hans kansler,
Ingvar Hjort, Jakob Flep og Peder Vendelbo.
2. Registratur af Stephanius:

ekræftelse af Erik, Danmarks konge, hvori han overdrager til Ludvig
Albertsen at styre Skåne. 1318.

B

i) lat. gener betegner ikke blot, hvad man i nutiden forstår ved svoger (svogerskab i
første grad), men også et fjernere forhold mellem en person og hans ægtefælles slægtning.
Eriks moder dronning Agnes var datter af markgrev Johan 1. af Brandenburg, mens
Henriks første hustru Beatrix var datter af markgrev Albrecht af Brandenburg, som
var Johan i.s brodersøn. 1313 22/8 Mekl.UB. VI nr. 3641 bruger Erik Menved samme
udtryk, jf. ovenfor nr. 32 og 44.

1318. 14. oktober. Vordingborg.
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Kong Erik 6. Menved pantsætter Warnemünde, Stegeborg og Glambeck til sin
tidligere drost Niels Olufsen som sikkerhed for det beløb, han har tilgode.
1. Udtog hos Hvitfeld:

O

r 1318 på pave Calixtus’ dag i Vordingborg gjorde herr Niels Olufsen,
. marsk, regnskab for ham for al indtægt og udgift. Da pantsatte kon
gen ham for det, som han blev ham skyldig, Warnemünde, Stegeborg og
Glambeck1) for 694 mark sølv, fremdeles 907 mark og 6 øre penge og
37376 mark vendiske penge, at betale til Lübeck. Hvis nogen vil belejre
ham i eller hindre ham på disse fæstninger, skal kongen stå ham bi. For
hans tjeneste skal han give ham 2000 mark kølnsk, og derfor skal han stille
ham 20 tyske riddere som borgen, førend han giver afkald på fornævnte
fæstninger. Disse 2000 mark skulde betales 2 år, efter at fæstningerne er
indløst. Han og hans arvinger skal holde fornævnte fæstninger til kongens
gavn. Biskop Herman af Schwerin, han selv, Ulrich, Bernhard og Henrik
Maltzan, brødre, med flere adelige i et antal af tredive stillede sikkerhed
herfor. Ingen skal i mellemtiden hindre herr Niels Olufsen på fornævnte
fæstninger eller på det tilliggende gods. Derfor lovede kongen, markgrev
Valdemar af Brandenburg, (Henrik) herre til Meklenborg, grev Gerhard
af Rendsborg, grev (Henrik) af Schwerin, grev Johan af Holsten, Ingvar
Hjort, Albert Albertsen, Klemens Hartvigsen, Jakob Flep, Anders Nielsen,
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Eskil Grip, Knud Nielsen, Folmer Arnoldsen, Henrik og Jens, brødre,
kaldet Volckenhagen, danske riddere, Konrad af Kramon, Reimar af
Wedel, Gotfred af Bülow, Ulrich af Barnekow, Johan Rosendal, Reimar
af Piessen, Bolte Hasenkopf, Wichbert Lützow, og Johan Reinecke, riddere.
Kongen afkøbte ham alt hans gods2) i Tyskland og Danmark og stillede
forlovere for pengene. Vilde nogen af hans venner følge ham, kunde
det ske, og de måtte alligevel beholde deres gods. ‘Bogelen’3), som han
havde i forlening, skal komme tilbage (til kronen). Vi skal indeslutte ham
som vor undersåt i de traktater, vi afslutter. Hvis nogen gør krav på
herr Nielses gods, som er solgt til os, skal han møde dagen efter hellig
trekonger i Schwan. Han skal erholde, hvad han med 10 riddere kan
sværge. Vil nogen tiltale ham for gæld, skal han møde sammesteds.
2. Registratur hos Stephanius:

Overenskomsten mellem kongen og drosten Niels. 1317 og 1318.
1) jf. nr. 47. — 2) det drejer sig om købet af Niels Olufsens privatgods. — 3) skal
nok være ‘borglen’, jf. nr. 47 § 12, hvor ‘broghelen’ er en fejl for borglen, jf. Mekl.UB.XII
sagregister. En sammenligning med nr. 47 viser forøvrigt, at Hvitfelds gengivelse af para
grafen ikke er korrekt. Meningen med den sidste bestemmelse fremgår af en sammen
ligning med nr. 47 § 16.
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1318. 15. oktober.

Grev Gerhard 4. og junker Johan 3. af Holsten slutter forlig med grev Johan 2.

af Holsten, som skal beholde alt det gods, han besidder i Danmark.
Original i Kiel.

Guds navn amen. Vi Gerhard og junker Johan, af Guds nåde gre
ver af Holsten og Stormarn, bekender og bevidner i dette brev, at vi
fuldstændig er kommet overens og har udsonet os med vor fætter1) grev
Johan af Holsten og Kiel og hans mænd og staden Kiel om al splittelse
og tvist, som har været mellem dem og os om vor fætters herskab og om
grev Adolfs søn, som blev dræbt der ... og det gods, som han har i Dan
mark2), det skal han beholde_ For at alle disse ting skal forblive faste og
ubrudte, så har vi to herrer, grev Gerhard og junker Johan og vi fyrretyve
riddere og svende, hvis navne står skrevet her, lovet trofast derpå og til et
vidnesbyrd ladet vore segl hænge under dette brev. Mændenes navne er
disse: herr Henrik af Alversdorf, herr Luder af Plon, herr Johan Marne,
herr Volrad af Aschenberg, herr Johan af Ratjensdorf, herr Ditlev af Buch-

I
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wald, herr Nicolaus af Dorn, herr Ditlev af Hornestorp, Herr Johan Rantzau, herr Johan af Sigghem, herr Gotschalk af Ascheberg, herr Otto af
Buchwald, herr Otto af Kuren, herr Otto Sten, herr Otto Rumohr, herr
Siegfried af Gikau, herr Friedrich af Krempen, herr Steffen af Alversdorf,
herr Wolf afWestensee, herr Luder af Owe, herr Dose Block, herr Hartwig af Reventlow, herr Eler af Kiel, herr Hartvig Krummedige, herr
Arnold Fischbeck, herr Wolf af Kirch-Barkau, herr Hartwig Block, vi
riddere, Markvard Karsow, Henrik af Rixtorp, brødrene Henrik, Luder
og Eler Storm, Johan af Plon, Markvard Swaf, Woldekin af Butle, Otto
Wensien, Nicolaus Krummedige, Timme Block, Nicolaus Block og Bertold af Borstel, vi væbnere. Dette brev er givet år 1318 efter Kristi fødsel
søndagen før St. Galli dag.
1) d.v.s. deres faders, grev Gerhard 2. fætter. — 2) Johan 2. var gift med Margrete,
en datter af Erik 5. Glipping.

1318. 24. oktober. Roskilde.
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Kong Erik 6. Men ved tildømmer ved låsebrev1') Lunde kapitel det jordegods i Vem-

merlov, som det havde købt affru Kristine, herr Eskil Mogensens enke.
Afskrift i Lundebogen.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til indbyggerne i Skåne
I vor hilsen og nåde.
I skal vide, at vi ved dette brev tildømmer nærværende brevviser, lunde
kirkens kapitel, det jordegods i Vemmerlov, som fru Kristine, herr Eskil
Mogensens enke, ejede med en skødnings rette adkomst, og som senere ved
vore fire breve ad lovens vej blev tildømt dem at besidde evindelig, idet
vi sætter denne sag evindelig tielse på. Givet i Roskilde i det herrens år
1318 tirsdagen næst før de hellige apostle Simon og Judas’ dag i vor
nærværelse.

E

1) jf. DRB II 5 nr. 209 note 11. 6 nr. 198.

1318. 27. oktober.
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Kong Erik 6. Menved bekræfter fru Cecilie, Jens Kalvs enkes, testamente og skøde.
Registratur i skdnebrevfortegnelsen.

ong Eriks stadfæstelsesbrev, givet borgerne i Lund, om at fru Cecilies,
* Jens Kalvs enkes testamente, såvel som skøde1) skulde have deres
fulde retskraft. Givet dagen før Simon og Judas’ dag.

K

1) Jf. DRB. II 5 nr. 309. II 6 nr. 204. 214. 275.
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Kanniken Oluf i Lund stifter et alter for vor frue og evangelisten St. Johannes i

lundekirken.
Afskrift i Lundebogen.

er er et andet brev om denne indstiftelse, ældre end dette i datering,
under hans eget og to andre kannikers segl, afsamme indhold og ordlyd.

D

1) Dette brev må være udstedt før 1318 28. oktober, da det i registraturen siges, at
det er ældre end et andet brev om samme sag, der blev udstedt den dag, jf. nr. 58.

1318. 28. oktober.
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Oluf kannik i Lund, skænker Lunds domkirke alt sit gods, løst og fast, til en

årtidfor hans sjæl.
Original i det svenske rigsarkiv.

faderens og sønnens og den helligånds navn amen. Det skal være vitter
ligt for alle, som ser dette brev, at jeg Oluf, kannik i Lund, for at
gøre gudstjenesten i den hellige Laurentius’ kirke i Lund rigere og for
sammesteds at oprette et alter til ære for den almægtige gud og den høj
hellige jomfru Maria og den hellige Johannes, apostel og evangelist, efter
lang forudgående eftertanke, og omhyggelig overvejelse til frelse for min
og mine forældres, mine pårørendes og velgøreres sjæle giver og over
drager på de nedenfornævnte betingelser alt mit gods, løst og fast, nem
lig en gård i Fuglie, en gård i Hvellinge, en gård i O.Vårlinge i Skytts
herred, en gård i V. Vemmenhog i Vemmenhog herred, en gård i
O. Skråvlinge i Oxie herred og en gård i Lund i St. Povls sogn, i hvilken
vikaren for det nævnte alter skal residere, for at den præst, som til enhver
tid bliver indsat til det fornævnte alter i den omtalte kirke kan underhol
des af dem på en passende måde, og bære de påhvilende byrder uden
vanskelighed.
For det første ønsker jeg således, at retten til at præsentere vikaren til
det nævnte alter skal være hos mine brødre eller en af disse, sålænge de
lever, helt og ubeskåret, og efter deres død hos den, der til enhver tid måtte
være værge for lundekirken, til evig tid, og denne skal have vedvarende
og uindskrænket tilsyn med det gods, som tilhører alteret, men præsten,
som er indsat ved det nævnte alter, skal have uindskrænket og fri disposi-
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tionsret over det fornævnte gods, som hører til alteret, dog således at
han uden samtykke af ærkebispen i Lund og hans efterfølgere og af
kapitlet aldeles intet må afhænde eller mageskifte af rørligt gods,
bygninger eller virning. Denne præst skal hver dag læse messer ved det
nævnte alter, med skyldigt hensyn til forrangen d. v. s. hver søndag for
den hellige trefoldighed undtagen jule-, påske- og pinsedag og festerne
for den hellige jomfru Marie, allehelgen, alle apostle, den hellige mar
tyr Laurentius, den hellige Olaf, ligeledes de fire doktorer1), den hel
lige Nicolaus, de hellige jomfruer Marie Magdalene, Katarine og Mar
garete. Han skal læse messe hver mandag og onsdag for de afdøde, hver
tirsdag for evangelisten Johannes, Peter og Paulus og Andreas skiftevis,
men hyppigere for den hellige evangelist Johannes, torsdagen for den hel
ligånd, de hellige martyrer Laurentius og Olaf, fredagen for det hellige kors
og for alle sjæle, undertiden også for den hellige Katarina og om lørdagen
for vor frue, forudsat at der i de fornævnte messer altid skiftevis nævnes den
hellige Nicolaus’ og helgeninderne Marie Magdalenes, Katrines, Marga
retes og Christines navne. Ydermere skal præsten, hvergang han i en uge
har undladt at læse de nævnte messer, i den følgende eller i de følgende
uger læse disse foruden de sædvanlige, enten personlig eller ved andre, og hvis
han på grund af legemlig skrøbelighed eller anden skellig grund er forhin
dret, skal han i mellemtiden indsætte en anden i sit sted til at læse messen.
Præsten ved samme alter, skal tillige have korstol i det nordlige kor blandt
kannikerne og vikarerne og skal være til stede i koret ved alle højtider i
hele året, men han skal ikke være pligtig at læse messe sammesteds eller
forrette gudstjeneste, med mindre kapitlet måtte bestemme anderledes
med hensyn til de enkelte altres vikariater. Han skal også have en bestemt
time hver dag til at begynde messen, dog med forbehold af kapitlets ret,
det vil sige, han skal begynde sin messe ved midten eller slutningen af
primen i højkoret. Af de årlige frugter eller indkomster, som er lagt til
samme alter har jeg bestemt, at der hvert år skal fradrages tre mark penge
at fordele fuldstændigt og pålideligt til gaver og almisser på den måde, at
på årsdagen for min død to øre skal fordeles med en ørtug til enhver
vikar, der forretter tjeneste ved et alter i kirken, for at han den dag eller
en anden kan læse messe for min sjæl, to øre til de fattige kordrenge, 20
penninge til ringerne i tårnet og 4 ørtug skal fordeles til andre fattige.
Resten af de fornævnte penge skal fordeles ligeligt mellem de residerende
og de ikke-residerende kanniker, som deltager i vigilierne og sjælemesserne.
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Af de fornævnte frugter, som er lagt til det nævnte alter, har jeg også bestemt,
at der hvert år skal henlægges en skilling grot eller tre skilling nye sterlinger
til udbedring af bøgerne, klædningerne eller det omtalte alters udsmyk
ning efter bestemmelse af Lunds kapitel og altrets værge. Men hvis det
omtalte alters vikar undlader at være til stede i koret eller forsømmer at
læse messer ved sit eget alter eller at drage omhyggelig og påpasselig
omsorg for det fornævnte gods, ønsker jeg, at den omtalte værge med nævnte
kapitels råd skal sætte ham i rette og forbedre hans handlemåde. Men hvis
han viser sig uforbederlig eller ulydig, skal han med samtykke af patronen
eller patronerne med kapitlets råd fjerne ham fra det fornævnte alter og
indsætte en egnet person i overensstemmelse med de fornævnte betingelser,
således, som det forekommer ham mest gavnligt. For at det ikke skal være
noget menneske muligt på nogen måde at anfægte denne min gave og
overdragelse, overdrager og skøder jeg fornævnte besiddelser som tidligere,
eller snarere fornyer den tidligere foretagne overdragelse og skødning ved
nærværende dokument, og indsætter det fornævnte høje kapitel i Lund i
legemlig besiddelse af det omtalte gods, fra nu af til evig tid, på den vikars
vegne, som på kanonisk vis skal indsættes ved det nævnte alter, dog således
at frugterne af ovennævnte gods og bestemmelsesretten, sålænge jeg lever,
skal være mig forbeholdt. Til vidnesbyrd herom er fornævnte lundekapi
tels segl tillige med mit segl hængt under dette brev. Sket og givet år 1318
ved festen for apostlene Simon og Judas.
1) d.v.s. de fire kirkefædre: Ambrosius, Augustin, Gregor og Hieronymus.
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1318. 11. november. Roskilde.

Kong Erik 6. Menved og kong Birger af Sverige slutter treårigt forlig med kong

Håkon 3. af Norge og de afdøde hertuger Erik og Valdemar af Sveriges mænd.
1. Udtog hos Hvitfeld:

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge. Det skal være vitterligt
I for alle, at der år 1318 Sankt Mortensdag i Roskilde er blevet forhand
let således mellem os og den høj bårne fyrste, vor kære broder Birger, Sve
riges og de Goters konge, hans børn og tilhængere på den ene side og den
højbårne fyrste, kong Håkon af Norge, de unge herrer, herr Eriks og
herr Valdemars, forhenværende fyrster i Sverige, deres mænd og Sveriges

E
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rige, Varberg med tilliggende del af Halland og deres tilhængere på den
anden side: Først at der mellem os kong Erik af Danmark, vor broder
kong Birger af Sverige, hans børn og kong Håkon af Norge og hans børn,
mellem fornævnte hertugers børn og Sveriges rige skal være et treårigt
forlig fra førstkommende Sankt Hansdag og så frem efter. Hvis for
nævnte konge af Sverige og hans børn bryder fornævnte forlig, da vil vi
hindre og ikke fremme ham deri til skade for fornævnte herrebørn. Under
det fornævnte forlig skal fornævnte kong Birger og hans børn holde sig
udenfor Sveriges rige med undtagelse af Gotland, hvis det sker med ind
byggernes vilje; at bede om lov hertil skal han ikke forhindres i af for
nævnte herrebørn eller af Sveriges indbyggere. Hertug Magnus skal blive
i fængsel som tidligere, dog således at han skal være sikker på, at der
ikke sker ham skade på liv eller lemmer, medmindre det kommer fra
Gud. Fremdeles må de, som er skyldige i fornævnte fyrsters død, ikke
antræffes i Sverige, men førend forliget begive sig bort. Alle fanger
skal frigives undtagen de, som har givet løsepenge og stillet sikkerhed for
deres fangenskab; de skal nyde nævnte forlig, dog at de påny skal
stille sikkerhed eller sende deres åbne brev til Varberg eller Kalmar om, at
de efter forligets afslutning igen skal gå i fangenskab. Hvis hertug Kri
stoffer, ærkebiskop Esger af Lund og de fra Danmark rømmede herrer,
som har hjulpet hertugerne af Sveriges børn i denne krig, vil bekrige
os, vort rige, kongen af Sverige eller hans børn, skal hertugernes børn
eller dem fra Sverige ikke yde hjælp og bistand hertil. Alle disse trætter
mellem kongen af Sverige (og) hans brødrebørn, hertugernes børn, Sve
riges rige, som nævnt er eller kan nævnes, er indgivet til påkendelse af
biskop Oluf af Roskilde, marsk Ludvig Albertsen, Lars Jensen og Ingvar
Hjort, danskere, på hertugernes børns vegne, og på kongen af Sveriges
vegne til biskop Karl af Linkoping, Knut Magnusson, lagmand i Våstergotland, Bo Nilsson og Erik Turesson, svenskere. Disse 8 gode mænd
skal komme sammen i Helsingborg St. Hansdag, og hvad de siger
derom, derved skal det blive på begge sider. Kan de ikke til den tid
afslutte en endelig traktat, skal dog fornævnte forlig vedvare. Dør no
gen af fornævnte forhandlere i mellemtiden, da skal en anden fra
samme rige beskikkes. Vi skal ikke lægge skåningerne det til last, at de
har hjulpet svenskerne i denne krig. At fornævnte forlig kan overholdes,
har vi Biskop Oluf af Roskilde, marsken Ludvig Albertsen, Jens Kande,
Ingvar Hjort, Niels Holgersen, Klemens Herlugsen, Albert Albertsen,
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Hemming Pedersen, Erik Iversen, Oluf Esgersen, Eskil Grip, Tideman af
Ortzen lovet på tro og love, og vi har hængt vore segl under dette brev.
Og de velbyrdige fyrster, kong Valdemar, markgreve af Brandenburg,
vor elskede onkel, Erik, hertug af Jylland, vor frænde, Henrik, herre af
Meklenborg, og junker Johan, greve af Holsten, vor broder, skal love for,
at løfterne fast overholdes, og give deres åbne brev herom. Givet år og dag
og sted som ovenfor.
2. Registratur hos Stephanius:

A

ngående en forhandling mellem kong Erik og kong Birger af Sve. rige. 1318.
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1318. 11. november. Roskilde.

Ærkebiskop Olov af Uppsala og andre svenske bisper og stormand erklærer som

forlovere for kong Håkon 3. af Norge og de afdøde svenske hertuger Erik og
Valdemars børn, at det forlig, som er blevet sluttet med kong Erik 6. Menved af

Danmark og kong Birger af Sverige, skal blive overholdt.
1. Efter tryk hos Hvitfeld:

isse efterskrevne Olov, ærkebiskop af Uppsala, Karl af Linkoping,
Benedikt af Skara, Styrbjørn af Strångnås og Israel af Våsterås,
af Guds nåde bisper, Mathias Ketilmundsson, drost og Sveriges hø
vedsmand, Filip Ulfsson, Knut Jonsson, Knut Magnusson, lagmand i
Våstergo tland, Bo Nilsson, Erik Turesson, Knud Porse, Johan af Kiiren,
Torkil Andersson, Tord Bonde, Lars Ulfsson, Nils Biornsson, Lars Bodolfsson, Bengt Turesson, Karl Turesson, Algot Jonsson, Gisle Elinesson,
Magnus Nilsson, Finvid Nilsson, Håkon Ingeborgsson kaldet Lama,
Torkil Klemensson, riddere, Sigmund Keldorsson, Jon Tholfsson, Gustaf
Turesson, Nils Abjdrnsson, Ulf Abjdrnsson, Knut Folkesson, Erengisle
Nåskonungsson, marsk, og Ragnvald Magnusson og Ulf Filipsson har
givet et brev på St. Mortensdag år 1318 i Roskilde af det indhold, at
imellem kong Erik af Danmark og Venden, Birger, Sveriges og de goters
konge og hans børn og tilhængere på den ene, Håkon konge af Norge og
de ædle herrers Eriks og Valdemars børn af Sverige, dem1), Sveriges rige
med en del af Halland, og deres tilhængere på den anden side i Ros
kilde er forhandlet således. Først at imellem fornævnte konger og kongen
af Sveriges børn og kongen af Norge, hertugernes børn, dem og Sveriges
rige skal der være et forlig på tre år fra førstkommende St. Hansdag, og
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det skal vare i tre år. Hvis kongen af Sverige eller hans børn brød for
nævnte forlig o.s.v. ligesom i det brev, der tilforn er givet2) til slutnin
gen efter det om skåningernes hertug Kristoffers og Esgers hjælp o.s.v.
At de har svoret, at dette forlig skal holdes.
2. Registratur hos Stephanius:

e

D

svenske bispers og adelmænds godkendelse af forrige overenskomst.
1318.

1) d.v.s. dem selv, altså brevudstederne. — 2) jf. nr. 59.

1318. 11. november. Roskilde.
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Biskop Oluf af Roskilde vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1317 10. sep
tember.
Original på universitetsbiblioteket.

luf, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, der får dette brev
at se, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set et brev givet af den stormægtige fyrste, vor
højtelskede herre, herr Erik, af Guds nåde de danskes og venders berøm
melige konge, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende,
under dets ægte segl og af følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde de danskes
og venders konge o.s.v. (=1317 xo.sept.). Vi bevidner herved, at vi har
set det, med forbehold af en hvilkensomhelst persons ret. Givet under vort
segl i Roskilde i det herrens år 1318 Mortensdag.

O
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Markgrev Valdemar af Brandenburg, hertug Erik 2. af Sønderjylland, fyrst

Henrik 2. af Meklenborg og grev Johan af Holsten, kong Erik 6.s og kong Bir
gers forlovere, lover, at forliget i Roskilde 1318 n. november (nr. 33 og 60) mellem

kong Birger af Sverige på den ene side og kong Håkon 3. af Norge og de afdøde
hertuger Erik og Valdemar af Sveriges børn og Sveriges rige på den anden side vil
blive holdt.
1. Udtog hos Hvitfeld:

aldemar, markgreve af Brandenburg og Lausitz, Erik, hertug af
Jylland, Henrik af Meklenborg, Johan, greve af Holsten var i Roskilde

V
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1318 Mortensdag. Der forhandlede de mellem kong Erik af Danmark og
Venden, Birger, Sveriges og de goters konge, kong Birgers børn og deres
tilhængere (på den ene) og kong Håkon af Norge og de unge børn, herr
Eriks og herr Valdemars, deres undersåtter, Sveriges rige og tilhængere
på den anden side. Da stillede disse herrer under deres segl sikkerhed
for, at det forlig, som var indgået mellem de fornævnte parter, skulde
overholdes ubrydeligt. Givet i Vordingborg fredag efter Mortensdag.
2. Registratur hos Stephanius:

En anden overenskomst mellem Erik og Birger. 1318.
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1318. november. Avignon.

Isnardus og Dominikus, patriarker i Antiochia og Grado, fritager sammen med
andre ærkebisper og bisper alle dem, der på kirkens store festdage besøger og yder

hjælp til Vallø kirke i Roskilde stift, for 40 dage af den dem pålagte kirkebod under
forudsætning af stiftsbispens samtykke, som biskop Jens Nyborg af Roskilde

(1330—44) i en efterskrift giver.
Afskrift i Langebeks diplomatarium.

i Isnardus, af Guds barmhjertighed patriark i Antiochia, Dominikus,
af Guds barmhjertighed patriark i Grado, Petrus, af Guds barmhjertig
hed ærkebiskop i Ragusa, Raymond, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i
Adrianopel, Rostanus, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i Lepanto1),
Orlandus af Guds barmhjertighed biskop i Dhomoko2), Johannes, af Guds
barmhjertighed biskop i Recre3), Nicolaus, af Guds barmhjertighed biskop
i Argolis, Petrus, af Guds barmhjertighed biskop i Narni, og Egidius, af
Guds barmhjertighed biskop i Andrinopel3), til alle troende kristne, der får
dette brev at se, hilsen med Gud.
Den strålende jomfru, moderen fuld af sødme, frelserens elskelige moder,
har fortjent at krones med menneskers lov og pris, hun som skænkede ver
den retfærdighedens sol, vor herre Jesus Kristus, og hun af hvis brysters
sødme lægedom vides at strømme ud til de syge, trøst til de trætte, synds
forladelse til de skyldige og en miskundhedens flod til alle, der påkalder
hendes beskyttelse. Da vi ønsker, at den glorrige jomfru Marias kirke i
Vallø, Roskilde stift, skal nyde passende hædersbevisninger og til stadighed
æres af Kristi troende, fritager vi hver især af os alle, som oprigtigt angrer
og bekender deres synder og af fromhed, på pilgrimsfærd eller for at bede

V
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besøger nævnte kirke på dens festdage og på festdagene for vor herre Jesu
Kristi fødsel, omskærelse, på helligtrekongersdag, palmesøndag, langfredag,
påskesøndag, Kristi himmelfartsdag, pinsesøndag, trinitatissøndag, Kri
sti legemsfest, det hellige kors’ dag, på alle festdage hver og en, for
nævnte glorrige jomfru Maria og for alle og enhver enkelt af apostlene og
evangelisterne, ærkeenglen St. Michael, Johannes døberen, Laurentius,
Martinus, Nikolaus, Vilhelm, abbed og bekender, de hellige kvinder
Marie Magdalene, Katarina, Margarete, Agate, Barbara, Anna, de 11000
jomfruer, alle helgens dag, fremdeles også på dagen for alle de helgener,
hvis relikvier opbevares i nævnte kirke og er genstand for særlig ærbødig
hed, på denne kirkes indvielsesdag eller på ottendedagen for de nævnte
festdage, når disse har en ottendedag, eller som går rundt om kirkegården
eller ydmygt følger Kristi legeme, når det bringes til de syge, eller fromt
overværer messer, prædikener og andre gudstjenester, handlinger og be
gravelser i nævnte kirke eller på dens kirkegård, eller som, når de ligger på
det yderste, testamenterer samme kirke noget af deres midler eller som
rækker en hjælpende hånd til nævnte kirkes bygning, belysning, prydelser
og andre fornødenheder, så ofte som de gør det fornævnte eller noget af
det fornævnte, miskundeligt, med Gud og i tillid til den almægtige Guds
barmhjertighed og hans apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed for 40 dage
af den dem pålagte kirkebod, når blot bispen giver sin vilje og sit samtykke
dertil. Til vidnesbyrd om alt dette er vore segl hængt under dette brev.
Givet i Avignon ved det apostoliske sæde, i det herrens år 1318 i november
i den herre pave Johannes 22.s tredje pontifikatsår.
1) jf. nr. 84. — 2) i Thessalien. — 3) usikkert.

1318. 2. december.
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Fru Cecilie, Tyge Pedersens enke, testamenterer jordegods i Døjringe til Sorø

kloster.
1. Referat i Sorø gavebog fy v:

en velærværdige frue, fru Cecilie, datter af Niels Knæling og enke
efter herr Tyge Pedersen, valgte på sit yderste, da hun nærede en dyb
hengivenhed for vor frue kirke i Sorø, at have sit gravsted der og gav
kirken og brødrene ved testamentarisk gave for udgifter og omkostninger
ved sin begravelse en gård i Døjringe på otte ørtug skattejord i den
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samme landsby Døjringe og seksten ørtug skattejord i marken Rudemark
og i den mark, der kaldes Torremark til evindelig besiddelse. I det her
rens år 1318 lørdagen før 1. søndag i advent.
2. Referat i Sorø gavebog f. 15 v:

en velærværdige frue, fru Cecilie, enke efter herr Tyge Pedersen,
valgte på sit yderste, da hun nærede en dyb hengivenhed for vor frue
kirke i Sorø, at have sit gravsted der og gav kirken og brødrene i Sorø ved
testamentarisk gave for at skaffe dem dækning med hensyn til udgifterne
og omkostningerne ved sin begravelse en gård i Døjringe, otte ørtug
skattejord i samme landsby Døjringe og seksten ørtug skattejord i Rude
mark og i Torremark, som tilhører samme gård i det herrens år 1318
lørdagen før 1. søndag i advent.

D

5. Referat i Sorø gavebog f 15 v:

en velærværdige frue, fru Cecilie enke efter herr Tyge Pedersen gav
ved testamentarisk gave til vor frue kloster i Sorø med henblik på
sit gravsted og omkostningerne ved sin begravelse en gård i Døjringe, otte
ørtug skattejord i Rude mark og Torremark, der ligger til samme gård,
i det herrens år 1318 lørdagen før 1. søndag i advent.

D
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Kong Erik 6. Menved pålægger rådet i Lübeck at udbetale stadens værneskat, der
forfalder førstkommende jul, til herr Johan Rosendal.
Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til vore i Kristus elI skede lybske rådmænd hilsen og kærlighed med Gud.
Vi beder Eder indtrængende om, at I til nærværende brevviser herr
Johan Rosendal i vort navn udbetaler 300 mark lybsk, som I er pligtige
at betale os til nu næstkommende jul, for hvilke penge vi, når de er erlagte
til ham, ved nærværende erklærer Eder for fuldstændig frigjorte at
være. Givet i Vordingborg i det herrens år 1318 dagen før St. Nikolai be
kenderens dag i vor nærværelse og under vort segl.

E
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1318. 13. december.
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Helligåndshuset i Kiel beder biskop Jens af Slesvig stadfaste dets valg af herr
Johannes til magister og forstander.
Afskrift i stadfæstelse af 1318 20. december (nr. 69).

orstanderne og hele konventet i helligåndshuset i Kiel til deres ærvær
dige fader og herre i Kristus herr Jens, biskop af kirken i Slesvig,
skyldig lydighed med fromme bønner i Kristus.
I skal vide, at vi enstemmigt og med fuldt samtykke af vor præst og rådmændene i vor stad på rigtig og foreskreven måde har valgt nærværende
brevviser, herr Johannes til vor magister og forstander, og vi beder Eder
om, at I vil stadfæste ham for Guds og vore bønners skyld. Givet i det
herrens år 1318 på jomfruen St. Lucies dag.

F
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Fyrst Vizlav 3. af Rygen slutter forbund med grev Nicolaus 1. af Schwerin, hertug

Otto og hertug Vartislav af Stettin, fyrst Johan og junker Henneke af Werle, idet
han erklærer ikke at ville deltage i nogen handling, der er rettet imod kongen af Dan

mark og markgrev Valdemar af Brandenburg.
Original i Schwerin.

i Vizlav, af Guds nåde fyrste af Rygen, erkender og bevidner åbent
med dette brev, at vi i sandhed har lovet, at vi for altid vil stå sam
men med grev Nicolaus af Schwerin og med hertug Otto og Vartislav af
Stettin, herr Johan og junker Henneke af Werle i alle deres rette sager. Vi
skal ikke gribe til nogen krig, undtagen med alle disse herrers råd og sam
tykke; gør vi det, gør vi det på egen risiko. Sker det, at nogen af disse
herrer bliver angrebet af nogen, skal vi hjælpe ham til forlig eller bistå
ham i en retssag1) inden fire uger. Kan vi ikke det, så skal vi hjælpe ham
med al magt, med slotte og med mænd. Kommer det til ridende orlog2),
så skal vi følge ham med 100 mand ind i hans nærmest liggende slot
på vor bekostning. Derefter skal han underholde os og vore 100 mand,
og brandskatning skal han alene oppebære. Sker det, at man kommer
i strid, på hvilken måde den end opstår, eller at man bygger befæstnings
anlæg i hans land, eller at vi bygger befæstningsanlæg i fjendens land, eller
hvis man belejrer et af hans slotte, eller vi belejrer et af fjendens slotte,
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så skal vi give følge med al vor magt på vor egen bekostning. Tager man
fanger eller vinder slotte, skal man dele efter mandtal. Opstår der nogen
uenighed mellem os selv, så skal enhver blandt disse herrer udvælge sin
talsmand, og de skal afgøre denne inden fire uger i mindelighed eller ad
rettens vej. Vi undtager fra disse bestemmelser vor herre kongen af Dan
mark og vor onkel markgrev Valdemar af Brandenburg, mod hvilke vi
intet skal foretage os. Indbefattet i alle disse bestemmelser skal være
begge hertuger af Luneburg, hertug Erik af Sachsen, hertug Erik af Sles
vig, grev Gerhard, grev Johan og grev Adolf af Holsten, grev Henrik af
Schwerin, hvis de vil. For at bevidne dette har vi hængt vort segl under
dette brev. Dette er sket i Demmin i år 1318 efter Guds byrd om aftenen
før apostlen Sankt Thomas’ dag.
1) stående formel: ‘mit minne oder mit rechte’ d.v.s. i mindelighed eller i en retssag.
— 2) d.v.s. rytterkrig.
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1318. 20. december. Demmin.

Hertug Vartislav af Venden slutter forbund med hertug Otto af Stettin, fyrst
Vizlav 3. af Rygen, fyrst Johan og junker Henneke af Werle og erklarer, at forbun
det skal stå åbent for bl. a. hertug Erik 2. af Slesvig.
Original i Schwerin.

i Vartislav, af Guds nåde vendernes og kassubernes hertug erkender
og bevidner åbent med dette brev, at vi i sandhed har lovet at vi for
altid skal stå sammen med den ædle herre, hertug Otto af Stettin og herr
Vizlav af Rygen samt herr Johan og Henneke af Werle i alle deres rette
sager. Vi skal ikke alene begynde nogen krig uden alle disse herrers råd og
samtykke; gør vi det, er det på egen risiko. Sker det, at nogen af disse herrer
bliver angrebet af nogen, skal vi hjælpe ham i mindelighed eller ad rettens
vejsammen med de andre herrer inden fire uger. Kan vi ikke det, så skal
vi hjælpe ham med al magt, med slotte og med mænd. Kommer det til
ridende orlog2), så skal vi følge ham med 200 mand ind i hans nærmestliggende slot på vor bekostning. Derefter skal han underholde os og de 200
mand og brandskatningen skal han alene oppebære. Sker det, at man
kommer i strid, på hvilken måde den end opstår, eller at man bygger be
fæstningsanlæg i hans land, eller at vi bygger befæstningsanlæg i fjendens
land, eller hvis man belejrer et af hans slotte, eller vi belejrer et af fjendens
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slotte, så skal vi give følge med al vor magt på vor egen bekostning. Men
hvis man tager fanger eller vinder man slotte, så skal man dele efter mand
tal. Opstår der nogen uenighed mellem os, så skal enhver blandt disse
herrer udvælge sin talsmand, og de skal afgøre denne inden fire uger i
mindelighed eller ad rettens vej. Vi undtager fra disse bestemmelser vor
herre, markgrev Valdemar og hertug Otto, vor fætter; imod dem skal vi
intet gøre. Indbefattet i alle disse bestemmelser skal være begge hertuger af
Liineburg, hertug Erik af Sachsen, hertug Erik af Slesvig, grev Gerhard,
grev Johan, grev Adolf af Holsten og grev Henrik af Schwerin, hvis de
vil. For at bevidne dette har vi hængt vort segl under dette brev. Dette er
sket i Demmin år 1318 efter Guds byrd aftenen før apostlen Sankt Tho
mas’ dag.
1) jf. nr. 67 note 1. — 2) jf. nr. 67 note 2.

1318. 20. december. Svavsted.
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Biskop Jens af Slesvig stadfaster, at helligåndshuset i Kiel har valgt herr Johannes
til magister og forstander.
Original i Kiel.

ens, af Guds miskundhed biskop i Slesvig og desuden stedfortræder for
ærkebispen af Bremen i hans stift og provins, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi har modtaget et brev udstedt af forstanderne og hele konventet i
helligåndshuset i Kiel af følgende ordlyd: Forstanderne og hele konven
tet i helligåndshuset i Kiel til deres ærværdige fader og herre i Kristus
herr Jens, biskop af kirken i Slesvig o.s.v. (= nr. 66). Vi stadfæster der
for ved dette brev med samme biskop af Bremens myndighed, da vi mis
kundeligt nærer medfølelse med nævnte huses trang, det valg, der har
fundet sted af nævnte præst herr Johannes, som det ovenfor er skrevet, idet
vi overdrager samme sjælesorgen. Thi vi håber, at oftnævnte herr Johannes
vil være nævnte hus til megen nytte såvel i åndelige som i timelige anlig
gender. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev bekræfte med vort
segls værn. Givet i Svavsted fornævnte år dagen før apostlen Sankt
Thomas’ dag.

J

1318 dag? Rep. nr. 1256, se 1316 (omkring 4. september) nr. 47.
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Fyrsterne Vizlav 3. af Rygen og Henrik 2, af Meklenborg slutter hver for sig for
bund med kong Erik 6. Menved.
1. Referat hos Hvitfeld:

amme år 1318 udstedte hertug1) Vizlav af Rygen og hertug1) Henrik
af Meklenborg et brev med samme indhold lydende på, at de skulde
bistå kong Erik og hans land til evig tid med deres slotte, stæder og vasaller
mod alle levende. Han skal gøre det samme overfor dem med undtagelse
af hertug Vizlav2) af Pommern og Kassubien, mod ham og hans lande
indtil Peene skal han intet fjendtligt foretage sig.

S

2. Udtog hos Stephanius:

Om dagtingning mellem Vizlav og Henrik af Meklenborg.
1) skal være: fyrst. — 2) skal være: Vartislav.

1318.

71

Abbeden og konventet i Stolpe forpligter sig overfor kong Erik 6. Menved til

at overholde de betingelser, som denne har opstillet for at godkende flytningen af
klostret i Stolpe til Dadis, jf. 1317 2.juni.
1. Udtog hos Stephanius:

Abbedens og konventet i Stolpes forpligtelse givet kongen 1318.
2. Udtog hos Bartholin:

g på disse betingelser forpligtede abbeden og konventet i Stolpe sig
med deres genbrev.
1318 dag? Rep.nr. 1260, se 3114.
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1318.

Kong Erik 6. Menved befaler ridderskab og adel i Harrien og Virland at støtte
den tyske orden i dennes kamp mod litauerne.
Referat hos Schirren.

ong Erik af Danmarks befaling til ridderskabet og adelen i Harrien
b. og Virland at bistå ordenen mod litauerne, hvis de ikke vil miste
deres friheder.
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Kong Erik 6. Menved beder den tyske orden om under krigen med bispen af Riga

at respektere Estlands integritet.
Udtog hos Hvitfeld.

krigen mellem ordensherrerne og bispen af Riga skrev han til ordenen,
at de skulle forholde sig således i denne sag, at hans fyrstendømme
Estland ikke led nogen skade.

I
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Biskop Jens af Slesvig meddeler kapitlet i Haderslev, at da dette i umindelige
tider har været underkastet provsten i Barvidsyssels gejstlige jurisdiktion, skal dette

fremdeles være tilfældet.
i. Udtog hos Hieronymus Cypræus:

g samme år tilkendegav denne biskop hele kapitlet i Haderslev, at han
i overensstemmelse med sandheden var blevet underrettet af de ær
værdige mænd i kapitlet i Slesvig, især af ærkedegnen Markvard Block og
Anselm, provst i Strand, hvem dette provsti fordum havde været overdraget,
om at provsterne i Barvidsyssel i umindelige tider har udøvet den fulde gejst
lige myndighed over kannikerne i Haderslev ligesom over alle præster og
gejstlige i nævnte provsti. Han pålagde dem derfor på det strengeste, at der
som de ikke rettede sig efter nævnte provst, vilde de ikke undgå kirkens straf.

O

2. Udtog hos Paul Cypræus:

dette år meddeler biskop Jens ved sit brev kapitlet i Haderslev, at han
af ærkedegnen Markvard Block og Anselm, provst over Strand, hvem
dette provsti fordum havde været overdraget, har erfaret, at provsterne i
Barvidsyssel i umindelige tider har udøvet den gejstlige jurisdiktion over
kannikerne i Haderslev samt over alle præster og gejstlige i Barvidsyssel.
Han pålægger og befaler dem derfor strengt, at de viser provsten lydighed
og, hvis ikke de adlyder, ville de blive mærket med den kirkelige straf.

I
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Peder Brand skøder gods til Løgum kloster.
Udtog hos Hamsfort.

det herrens år 1318 testamenterede Peder Brand meget gods til Løgum
kloster for sin og sin hustru Eses sjælefred.

I
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Adskillige riddere bekræfter, at kong Erik 6. Menved og herr Kristoffer på et møde
i Nyborg har erklæret, at fru Sofie atter skal modtage sit gods.
Skånebrevfortegnelsen.

remdeles et lignende vidnesbyrd angående omtalte nyborgske møde,
som blev holdt på Sankt Hans dag, om at godset skulle igen overgives
til fornævnte Sofie1) til evig ejendom.

F

1) jf. 1317 24. juni.

1318

77

Ture Smed pantsætter gods i Lisbjerg til Alling kloster.
Alling klosters registratur.

atinsk pantebrev på pergament af Ture Smed på gods i Lisbjerg til
Ji Alling kloster. 1318.
1318

78

Broder Niels Gerlevsen, forhenværende prior i Antvorskov, gav sit gods i Højby

til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur.

roder Niels Gerlevsen, forhenværende prior i Antvorskov, gav sit gods
i Højby, liggende norden for præstegården til klostret. År 1318. Seglet
mangler.

B
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Niels Truelsen skøder rettigheder til Øm kloster.
Skanderborgske registratur.

/Tiels Truelsens skøde til Øm kloster på al hans rettighed i skov og mark
11 i Hem mark, dateret 1318.
1318.
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Niels Andersen skøder sit gods i Vester Skiping mark.
Skanderborgske registratur.

/Tiel s Andersens latinske skøde til Øm kloster på alt sit gods i Vester
11 Skibing mark, dateret 1318.

januar 1319
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Niels Grib pantsætter sit gods i Fussing og Øster Bjærgegrav.
Registratur over Viborg stifts breve.

iels Gribs pantebrev givet biskop Ove1) på alt hans gods, som han
har i Fussing og Øster Bjærgegrav. År 1318.

N

1) bispen af Viborg hed på dette tidspunkt Peder. En biskop Ove (eller Aage) af
Viborg kendes ikke.

1318.

82

Godskalk og Henning Brockenhus tilskøder Otto Krumstrup tre gårde.
1. Registratur i rigsarkivet:

odskalk og Henning Brockenhus’ skøde til Otto Krumstrup på 3 gårde.
'1318.

G
G

2. Hofmans fundationer:

odskalk og Henning Brockenhus’ original på pergament, latinsk skre
vet skøde fra 1318 til Otto Krumstrup på 3 gårde.

Før i3!9SRD VI 340—341, Reg. Dan. nr. *1224. Dette brev til Næstved Petri kloster er ikke
udstedt af Erik 6. Menved, men af Erik 3. Lam.

1319. 3. januar. Vordingborg.
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Kong Erik 6. Menved forbyder alle andre skoler i Reval end katedralskolen.
Afskrift (Langebeks Diplomatarium).

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle og enhver i EstI land og Reval hilsen og nåde.
Da der efter almindelig ret bør være en skole for peblinge ved enhver
moderkirke, og den hellige jomfru Marias domkirke i Reval, indstiftet og
doteret af vore forgængere, vides at være bleven bedraget for en sådan
skoles trøst og fordel, har vi med vore råders råd bestemt og fastsat som
evigt gældende og uforanderlig forordning, at ingen af staden Revals bor
gere, hvilken stilling han end indtager, må tillade sine sønner, børnebørn1)
og stedsønner eller selv fremmede børn, som de har i kost, og som skal ud-
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dannes i skolens fag, at besøge andre skoler i nævnte stad end nævnte dom
kirkes skole sammesteds, såfremt han vil undgå en straf på 10 mark sølv.
Og hvis nogen vover at handle imod denne vor forordning og, formanet af
bispen og kapitlet ved samme kirke, ikke holder op hermed, skal han
fuldt og helt betale de nævnte 10 mark inden 14 dage, nemlig 4 mark til
vor borgs vedligeholdelse sammesteds, 3 mark til fornævnte domkirkes byg
ningsfond og 3 mark til vor nævnte stads bymure, uden at han skal kunne
fremsætte nogensomhelst udflugt eller nyopfunden indvending herimod. For
at derfor den foregående forordning, som med gode grunde er givet, i frem
tiden kan overholdes, befaler vi vor høvedsmand, som for tiden er der, eller
som til enhver tid vil være der, at han ved vor nåde i kraft af vor myndighed
fuldt og helt opkræver den andel af de nævnte 10 mark, som er tillagt vor
borg, og at han ingenlunde undlader dette; og bispen pålægger vi, idet dette
i enhver henseende er vor vilje, at han med gejstlige straffe skal fremtvinge,
at den til hans kirke henlagte andel fuldt og helt udgives og betales. Men den
sidste andel, overdraget til bymurens vedligeholdelse, pålægger vi nævnte
stads rådmænd med kraft at indkræve efter deres procesmåde, hvormed
nævnte høvedsmand i vort navn virkningsfuldt skal hjælpe dem. Ydermere
giver og tilstår vi med dette brev alle peblinge, som besøger nævnte domskole
fuld sikkerhed og fred fra høvedsmandens og hans undergivnes side og for
alle og enhver, som vil gøre eller undlade at gøre noget for vor skyld,
uanset om samme høvedsmand eller hans undergivne eller hvilkensomhelst anden har nogensomhelst grund til fjendskab eller vrede mod deres
forældre og slægtninge. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Vordingborg i det herrens år 1319 ottendedagen efter
apostlen og evangelisten Johannes’ dag i vor nærværelse.
1) lat. nepotes kan i middelalderen betegne både nevøer og (omend sjældnere) børnebørn.

1319. Februar. Avignon.
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Isnardus og Dominikus, patriarker i Antiochia og Grado, tilstår sammen med

andre ærkebisper og bisper alle dem, der på kirkens store festdage besøger og yder
hjælp til St.Hans kirke i Skårup i Fyns stift, fritagelse for 40 dage af den dem på

lagte kirkebod.
Afskrift af Bartholin.

i Isnardus1), af Guds barmhjertighed patriark i Antiochia, Dominikus,
af Guds barmhjertighed patriark i Grado, Petrus, af Guds barmhjertig-
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hed ærkebiskop i Ragusa, Rostanus, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i Lepanto, Raymond, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i Adrianopel, Nico
laus, af Guds barmhjertighed biskop i Argolis, Petrus, af Guds barmhjertig
hed biskop i Narni, Laurentius, af Guds barmhjertighed biskopi Vacz, Orlandus, af Guds barmhjertighed biskop i Dhomoko, Petrus, af Guds barmhjer
tighed biskop i Cittå Nuova, Guillelmus, af Guds barmhjertighed biskop
i tartarernes land, og Egidius, af Guds barmhjertighed biskop i Andrinopel, til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Faderens stråleglans, som oplyser verden ved sin uudsigelige klarhed,
skænker de troendes bønner, der håber på hans himmelske majestæts mild
hed, sin velvillige gunst, især når deres fromme ydmyghed understøttes ved
helgenernes gode gerninger og bønner. Da vi ønsker, at St. Hans kirke i
Skårup, Odense stift, skal nyde passende hædersbevisninger og til stadig
hed æres af Kristi troende, fritager vi hver især af os, alle som oprigtigt angrer
og bekender deres synder og af fromhed, på pilgrimsfærd eller for at bede
besøger nævnte kirke på dens festdage og på festdagene for vor herre Jesu
Kristi fødsel, omskærelse, helligtrekongersdag, palmesøndag, langfredag,
påskesøndag, Kristi himmelfartsdag, pinsesøndag, Kristi legemsfest2) på
alle festdage for den glorværdige jomfru Maria og for hver og en af apost
lene og evangelisterne, de hellige mænd ærkeenglen Michael, Johannes
døberen, Laurentius, Martinus, Paulus, de hellige kvinder Marie Magdalene, Katarina, Margrete, Barbara, Agate, de 11000 jomfruer, alle hel
gensdag, fremdeles også på dagene for alle de helgener, hvis relikvier
opbevares i nævnte kirke og er genstand for særlig ærbødighed, på denne
kirkes indvielsesdag eller på ottendedagen for de nævnte festdage, når disse
har en ottendedag, eller som går rundt om kirkegården, eller som fromt
følger Kristi legeme, når det bringes til de syge, eller som fromt overværer
andre gudstjenester, bisættelser og begravelser af de døde i nævnte kirke
eller på dens kirkegård, eller som ved klokkernes aftenringning tre gange
fromt beder Ave Maria, eller som ydmygt er til stede foran vor frues alter
i samme kirke, når der synges Salve Regina, eller som rækker en hjælpende
hånd til nævnte kirkes bygningsfond, belysning, prydelser og andre for
nødenheder, så ofte som de gør det fornævnte eller noget af det fornævnte,
hver især miskundeligt i Gud og i tillid til den almægtige Guds barm
hjertighed og hans apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed for 40 dage af
den dem pålagte bod, når blot bispen giver sin vilje og sit samtykke dertil.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev som

Nr. 85

21. marts

62

bekræftelse. Givet i Avignon i den romerske kurie sammesteds i det herrens
år 13193) i februar måned i den herre pave Johan 22.s tredje pontifikatsår.
1) jf. nr. 63. — 2) torsdag efter Trinitatis. — 3) afskriften har 1317, men Johs. 22.S
3. år er 1318 5/9—1319 3/4.

13[19]. 21. marts. Stockholm.
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De ifølge traktaten af 1318 11. november udnævnte voldgiftsdommere (jfnr.57)
vedtager at afsige en kendelse.
Udtog hos Hvitfeld.

8 voldgiftsdommere, Oluf af Uppsala1) etc. og de andre, vedtog at
dømme dem imellem ved deres åbne brev. Givet i Stockholm år 13192)
på abbed Benedikts dag.
e

D

1) læs; Roskilde, jf. nr. 57. — 2) overleveret 1318, men jf. nr. 59.
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1319. 24. marts. Søborg.

Kong Erik 6. Menved forbyder sine fogeder og deres officialer på nogen måde at

forgribe sig på det gods eller de tjenere, der hører under kannikerne i Lund.
Afskrift (Lundebogen).

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle Skånes indbygI gere hilsen og nåde.
Vi forbyder strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af
vore fogeder eller sammes stedfortrædere eller en hvilken som helst anden,
af hvilken stilling eller stand han end måtte være, drister sig til på nogen
måde at forulempe nærværende brevvisere, vore elskede kanniker i Lund,
med hensyn til deres gods eller tjenere mod de privilegier, der er blevet
givet dem af os, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn.
Givet på Søborg i det herrens år 1319, lørdagen før passionssøndag i vor
nærværelse.

E

87

1319. 25. marts.

Rådet i Greifswald bevidner, at der er sluttet forlig i den strid, som under krigen
mellem kong Erik 6. Menved og markgrev Valdemar af Brandenburg var opstået
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mellem deres medborger Gerhard Bockholt og væbneren Nicolaus, hertugen af Pom

merns vasal.
Afskrift i Greifswald.

et bør bemærkes, at under krigen mellem den herre markgreve på
den ene og den herre kongen af Danmark på den anden side, da vor
herre hertug Vartislavs vasaller var stævnet til Greifswald til landets for
svar, opstod der uenighed eller strid mellem Gerhard Bockholt, vor med
borger, og hans venner på den ene og Nicolaus, Stoislavs af Kriwitz’
væbner, vor nævnte herre hertugs vasal og hans venner på den anden
side. Hvilken strid med begge parters venners samtykke blev bilagt i
vor nærværelse og bragt til en venskabelig afslutning, således at den ene
oprigtigt afgav løfte overfor den anden med sine venner under håndslag.
Forhandlet i vor nærværelse på den søndag, hvor man synger Judica me
deus i ovennævnte år1).

D

1) 1319«

1319. 5. april. Wittenburg.
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Grev Nicolaus i. af Schwerin overlader sin niece Margrete, nonne i klostret i Zar~
rentin, landsbyen Vitow, som efter hendes død skal overgå til klostret.
Original i Schwerin.

icolaus, af Guds nåde greve af Schwerin, til alle, som ser dette brev,
hilsen med alles frelser.
Hvad der af et fromt og gudhengivent sind overdrages til hellige steder,
bør fastsættes med stor styrke og ikke for fremtiden tilbagekaldes under
noget påskud. Så skal det da være vitterligt for alle, og kommende slægter
skal vide, at da nonneklostret i Zarrentin vides at være grundlagt og do
teret især af vore forfædres og forgængeres gods, vil vi, idet vi ved Guds
nådige bistand ønsker at følge i deres fodspor med gode gerninger, af
ærbødighed for Gud og for vor sjæls frelse beflitte os på at gavne altnævnte
kloster med al nytte og gavn. Da nu vor elskede niece1) Margrete af sit
sinds hele gavmildhed har givet sig selv til Gud og af foragt for denne
verden har valgt at følge den strenge ordensregel om et kysk liv i forening
med alle de nonner, der sammesteds bestandig tjener Gud, overlader vi
derfor oftnævnte Margrete, ledet af denne verdens kærlighed, i ønsket
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om at støtte vor altnævnte elskede Margrete, . . . vor landsby Vitow . . .
Givet i det herrens år 1319 skærtorsdag i Wittenburg.
1) gengiver matertera. Margrete var datter af junker Abel (kong Abels søn) og en
Mechtilde, jf. 1317 5. juni. Da de to brødre, greverne Nicolaus 1. og Helmold 3. af Schwerin ses at få udbetalt arv efter Margrete, da hun 1282 gav sig i kloster (jf. DRB II 3 nr.
18), må hendes mor Mechtilde antages at have været grevernes søster (jf. DRB II 4 nr.
247. 250—51, hvor Hvitfeld dog har misforstået forholdet og mener, at grev Helmolds
arveret er betinget af, at han var gift med Margrete Abelsdatter, mens han i virkelig
heden var gift med hendes kusine Margrete Eriksdatter af Slesvig, jf. DRB II 3 nr. 264).
Når Margrete derfor her betegnes som grevens matertera, må dette betyde niece, smign.
brevet 1282 18. september, hvor grev Nicolaus betegner hende som neptis nostra. Slægts
forholdet fremgår af nedenstående tavler:
Abel, konge
1250—52
Valdemar, hertug
1252—59

I

Valdemar, hertug
1272(85)—1312

Mechtilde

Erik, hertug
1259—72

I

Abel af Langeland
t 1279

■ i

Margrete
Helmold 3.
cf. 1287 30/n

Mechtilde*)

Margrete
nonne i Zarrentin
t ca. 1319

Guncelin 3. af Schwerin •—* Margrete Borvinsdatter
1227—74
I

Mechtilde

Nicolaus 1.
1274—1323

I

Helmold 3.
1251—96

1319. 6. april. Ribe.

89

Biskop Jens af Ribe skøder Biskopsengen ved Ribe til domkirkens bygningsfond.
Udtog (Ribe oldemoder).

ens, biskop af Ribe, skødede 1319 på langfredag i et fuldstændigt kapitel
møde med kapitlets samtykke til Frue kirke den store eng, som kaldes
Biskopsengen, nær Ribe mod vest og nord ovenfor Bj errum til nævnte kir
kes bygningsfond; nærværende var da Peder, ærkedegn i Ribe, magister
Åstred og Niels kaldet Prior, Jakob, provst i Hardsyssel, provst Mogens i
Jellingsyssel, magister Tyge, kantor, provst Jakob i Vardesyssel, kaldet
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Kantor, provst Jens Skåning i Almindsyssel, magister Esger, Jakob
Ovesen, provst i Vardesyssel, Vagn1) Jakobsen, magisterJens Friis, kanniker
i Ribe. Og bispen fik til erstatning for nævnte eng godset og gården med
sine tilliggender i Staby sogn, købt for samme kirkes bygningsfonds
penge af Jens Jernhat.
1) tvivlsomt, teksten har Wogetus, mens Vagn som regel skrives Wangotus, Wongotus,
Vogotus.

1319. 24. april. Villands herredsting.

90

Tingsvidne af Villands herredsting, at Esbern Svendsen har pantsat sin hovedgård

i *Gyorthelykke og alle gårde og tofter i Ivetofta til præsten Andreas i Rang på Lars
Jonsens vegne.
Afskrift (Lundebogen).

ristian Noke, Filip Toresen, Jakob Jonsen, Uffe Andersen, Peder Jonu sen, Knud Sassersen, Eskil Sassersen, Peder Larsen og Broder Laks
til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi i det herrens år 1319 tirsdagen inden den hellige
Valborgs dag var til stede på Villands herredsting og hørte og så, at Es
bern Svendsen for 100 mark nye skånske penge til den gode mand, herr
Anders, præst i Rang, på Lars Jonsens vegne pantsatte som forved1) en
hovedgård i *Gyorthelykke med alt dens tilliggende og med alle gårde og
tofter i Ivetofta, hvilke gårde og tofter hans hustrus broder Jens Båt, salig
ihukommelse, en gang efter sin fader har haft sammesteds med arvelig ret,
alt indbefattet, og med alt gods, som Esbern havde med sin kone samme
steds, på den betingelse, at hvis nævnte sum penge ikke fuldstændigt blev
betalt inden førstkommende vor frues himmelfart, så skal denne gård
med alle fornævnte gårde og tofter og deres tilliggende tilfalde samme
Lars at besidde evindelig, og de skal aldrig kunne tilbagesøges for frem
tiden. Fremdeles forpligtede samme Esbern sig og sine arvinger, uden at
nogen da rejste indsigelse, til at hjemle samme Lars og hans arvinger alt
det fornævnte gods med dets tilliggender, vådt og tørt, intet undtaget, for
enhver tiltale. Dette erklærer vi ved dette brev for alle, hvem det vedrører.
Til vidnesbyrd om denne erklæring har vi ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

K

1) angående denne form for pantsætning se Henning Matzen, Den danske Panterets
Historie s. 348/ »det karakteristiske derved er, at den i Reglen slutter sig til en aldeles
2. Række. VIII.
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midlertidig ydet kredit, og at ejendomsretten over pantet gaar over til panthaveren,
hvis pengene ikke betales,« jf. DRB II 5 nr. 8 samt 11. nov. 1313.
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1319. 26. april. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Esger af Lund og ærkebisperne af Uppsala
og Nidaros at tage dominikanerordenen under deres beskyttelse og på ordenens for

langende at skride ind mod dem, der øver overgreb mod den.
Afskrift af Bartholin.

ohannes, biskop, Guds tjeneres tjener, hilser sine ærværdige brødre ærke
biskop (Esger) af Lund, (Olov) af Uppsala og (Elav) af Nidaros med
den apostoliske velsignelse.
Eftersom vi tager vore elskede sønner generalmagisteren og brødrene af
dominikanerordenen til vor apostoliske kærligheds barm, da de i det
hellige klosterlivs skønhed tjener alle dyders herre og ved at korsfæste
deres kød med dets lyster og begæringer1) ved deres eksempel drager
andre til at tjene den højeste Gud, anser vi det for en værdig opgave, at de
styrkes med passende værn, for at de kan tjene fredens ophavsmand med
såmeget større fromhed, jo mere ro de har.
Da magisteren og brødrene, som de her for os har meddelt, af nogle
mennesker, som ikke er bange for at tage herrens navn forfængeligt, er
udsat for forskellige svære tab, fornærmelser, overlast og besværligheder i
forskellige dele af verden udenfor Frankrig, ønsker vi at drage omsorg
for magisterens og brødrenes ro og at imødegå de ondsindedes bestræbelser;
derfor pålægger vi Eder, brødre, ved denne apostoliske skrivelse, at I alle
tre eller to eller blot een af Eder personlig eller ved een eller flere andre,
selv om de befinder sig udenfor de lande, hvori I er indsatte som ombud2)
og dommere, skal bistå samme magister og brødre og virksomt forsvare
dem og ikke tillade, at de på utilbørlig måde forulempes af de fornævnte
eller hvilkesomhelst andre, eller at de udsættes for tab, voldshandlinger,
fornærmelser eller besværligheder, således at I, når magisteren og brødrene
eller deres befuldmægtigede derom henvender sig til Eder, skal skaffe
dem retfærdighed fra ovennævnte og andre personer, hvem det så er, for
hvilkesomhelst besværligheder, fornærmelser, voldshandlinger og tab nu
værende og tilkommende med hensyn til, hvad der kræver retslig under
søgelse, summarisk og ligefremt uden offentlighed og uden formelig retter
gang3), i øvrigt som hver enkelt sags beskaffenhed kræver det; dem, der
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således besværer dem, anmasser sig over for dem, og fornærmer dem, og
ligeså dem, der er genstridige og oprørske, uanset af hvilken værdighed,
stand, orden eller kår de måtte være, selv dem, der er udmærkede med
bispeværdighed, skal I tugte under trusel om kirkens straf med tilside
sættelse af appel, nårsomhelst og så ofte som det er tjenligt, med påkal
delse af den verdslige arms hjælp hertil, uanset vor forgænger, salig ihu
kommelse pave Bonifacius 8.s konstitution, som fastsætter, at ingen må
indkaldes for en domstol udenfor sin stad og sit stift fraset visse undtagelses
tilfælde4) og i disse ikke udover een dagsrejse fra sit stifts grænse, eller at
dommere og ombud5), som er indsatte af fornævnte sæde, ikke må driste sig
til at føre proces mod nogensomhelst udenfor den stad og det stift, hvori de
er indsatte, eller overdrage een eller flere andre at optræde på deres vegne
eller drage nogen mere end een dagsrejse ud over grænsen for hans stift,
eller at ombud ikke må blande sig i andet end tydelige fornærmelser,
voldshandlinger og andet, som kræver retslig undersøgelse, med tillæg af
straf over dem, om de handler anderledes, og over dem, som har ansvar
derfor; uanset også bestemmelsen på det almindelige kirkemøde om de to
dagsrejser6), når blot ingen ved dette brevs myndighed stævnes for retten
udover den 3. eller 4. dagsrejse udenfor deres egen stad og deres eget stift,
og ligeså hvilkesomhelst andre bestemmelser af vore forgængere som
romerske paver om ikke at stævne delegerede dommere og ombud så lidt
som personer udover et vist antal for retten, eller andre bestemmelser, som
på nogen måde kunde hindre Eders jurisdiktion eller myndighed og den
frie håndhævdelse deraf i dette anliggende, eller om nogen under eet eller
hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke skal kunne
rammes af ban, suspension eller interdikt eller skal kunne stævnes for
retten udenfor eller udover bestemte steder ved et apostolisk brev, som ikke
fuldstændig, tydelig og ord til andet omtaler denne bevilling samt personer,
steder, ordener og egennavne; endelig uanset alle mulige andre begun
stigelser af dette sæde, almindelige eller særlige, hvilken ordlyd de så har,
hvorved, når den ikke er udtrykkelig omtalt eller fuldt optaget i dette
brev, udfoldelsen af Eders jurisdiktion i dette anliggende på nogen måde
skulde kunne hindres, og hvorom — og om hvis fulde ordlyd — der i vort
brev skal finde særlig omtale sted.
Forøvrigt er det vor vilje, og vi bestemmer med apostolisk myndighed,
at hver enkelt af Eder skal kunne forfølge et afsnit heraf, selv om det er en
anden, der er begyndt derpå, og selv om han, der begyndte derpå, ikke er
5*
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forhindret ved nogen kanonisk hindring; endvidere, at fra dette brevs
dato skal I og hver enkelt af Eder i alt og hvert det foran anførte, hvad
enten det er påbegyndt eller ikke, nutidigt eller fremtidigt, have tildelt
stedsevarende myndighed og jurisdiktion, så at I i kraft deraf i alt det foran
anførte, hvad enten det er påbegyndt eller ikke påbegyndt, nutidigt og
fremtidigt, og til forsvar for de ovennævnte kan gå frem ganske, som om det
foran anførte, altsammen og hvert for sig, var påbegyndt af Eder, og at
Eders og hver af Eders jurisdiktion i fornævnte sager, alle som een, var
blevet gjort virksom for bestandig ved stævning eller på anden lovlig
måde, uanset fornævnte forordning om konservatorer og enhver anden,
der går herimod.
Givet i Avignon den 26. april i vort pontifikats tredje år.
1) Gal. 5, 24. — 2) jf. DRB II 6 nr.202 note 2. — 3) jf. DRB II 10 nr. 1. — 4) der
sigtes til c. 11 § 1 VI de rescriptis I 3. — 5) VI de officio et potestate iudicis delegati I
14. — 6) c. 28 X de rescriptis I 3.

1319. 26. april. Avignon.
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Pave Johannes 22, udnævner ærkebiskop Jens Grand af Bremen til konservator for
karmeliterordenen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1319. 26. april1). Hing herredsting.

93

Tingsvidne af Hing herredsting, at magister Esger, kannik i Ribe, har overdraget

Ribe kapitel jordegods i Mejlbymark og Halkær i Stadel sogn mod at kapitlet anviser

ham en ligeså stor indtægt i hans livstid og efter hans død lader læse messer for ham.
Original i rigsarkivet.

rovst Jon, Bonde, præst og herr provstens official, Peder Tordsen, Jens
Præst, Niels Pedersen kaldet Frost, Jens Svendjærvsen, Peder kaldet
Smed, Jakob Pedersen og Torkil Troelsen til alle, som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har været til stede på det sidste ting i Hing herred før
apostlene Filip og Jakobs dag, og at vi har hørt, at magister Esger, kannik
i Ribe, skødede til kapitlet i Ribe halvdelen af den gård, som han besad
sammen med sin broder Peder Brun i Mejlbymark, samt alt det gods,
som han havde fra Niels Ovesen med huse og alt tilliggende i samme mark,
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og et landbosted i Halkær, som han havde af Jens Nielsens arvinger, på
de betingelser, som følger, nemlig at nævnte kapitel i hans levetid årligt
er pligtige at give ham ligesåmeget i indtægt af deres gods i samme mark,
som de kan oppebære af nævnte gods, og efter hans død skal kapitlet, der
som fornævnte indtægter eller også andre indtægter, tilføjet af ham, er
tilstrækkelige til opretholdelse af en årlig messe, afholde en messe daglig2)
til evig tid for hans og hans forældres sjælefrelses skyld. Men hvis fornævnte
indtægter ikke rækker så langt, skal kapitlet for sin møje have 4 mark
kobberpenge og de øvrige indtægter skal årligt fordeles dels til messen og
dels til fattighuset i Stadel. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i det herrens år 1319 på ovennævnte tingdag.
1) da tingdagen i Hing herred altid senere var en torsdag (jf. P. Skautrup, Hardiske
mål II 36) lader brevet sig rimeligvis datere til 26. april d.v.s. torsdagen før Filips og
Jakobs dag. — 2) står i modstrid med det foregående; meningen er (jf. rettertingsbrevet
1338 8. marts og Esgers testamente af 1338 1. juni), at det eventuelle overskud, når
udgifterne til den daglige messe var afholdt, skulde henlægges til Esgers årtid.

1319. 10. maj. Slagelse herredsting.

94

Peder Tygesen af Ruds-Vedby skænker sin gård i Sorterup som sjælegave til Sorø
kloster.
Referat i Sorø gavebog.

en velbyrdige mand Peder Tygesen af Vedby skænkede vor frue
kloster i Sorø for sig og sine forældre sin gård i Sorterup med 3 øre
skattejord og med alle sine andre tilliggender, idet han skødede den på
Slagelse herredsting i det herrens år 1319 den 10. maj.
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Fyrst Henrik 2. af Meklenborg slutter på egne og kong Erik 6. Menveds vegne
forlig med biskop Herman af Schwerin.
Original i Schwerin.

i Henrik, af Guds nåde herre af Meklenborg og Stargard, erkender
og bevidner med dette nærværende brev, at der mellem vor herre,
kong Erik af Danmark, og os på den ene og herr biskop Herman af
Schwerin på den anden side er sluttet forlig, som herefter skrevet står.
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Vor herre, kongen, og vi skal altid tilsikre bispen alle hans rettigheder,
og han skal altid stå til vor tjeneste med alle sine slotte, med alle sine mænd
og med sine lande. Hvad vor herre, kongen, og vi skylder bispen, som
han redeligt kan bevise os, det skal vi betale ham eller hans rette efter
følger til næste St. Mortensdag om et år i staden Lübeck. Derom har vi
med samlede hænder på tro og love aflagt løfte, og vi har givet vort brev
derom. Betaler vi ham ikke til nævnte dag, så skal kongen gå i indlager i
Vordingborg eller Søborg og vi i Sternberg eller Brandenburg, og vi skal
ikke gå ud derfra, førend der er gjort ham fyldest for gælden eller det sker
med bispens vilje. Sker det, at vor herre kongen og vi stævner bispen til
vor hjælp, skal han, inden for en måned, efter at han er stævnet, have be
myndigelse til på vore vegne at ordne sagen i mindelighed eller efter loven:).
Gør han ikke det, skal han være vor hjælper. Det skal vi til gengæld gøre over
for ham. Sker det også, at ingen af os stævner den anden til hjælp, så skal vi
på begge sider sidde stille, enhver til den andens tjeneste. Fremdeles angående
tienden, som er tilfaldet bispen ved herren af Rostocks død2), er der truffet
den aftale, at vi skal være bemyndiget til inden år og dag at træffe en afgørelse
mellem kongen og bispen i mindelighed eller med rette. Bilægger vi ikke
striden imellem dem, skal vi velvilligt indrømme bispen, hvad han kan er
hverve med kanonisk ret; kan vi også forsvare os med kanonisk ret, skal han
velvilligt indrømme os det, og det skal ikke føre til nag hos nogen af parterne.
Fremdeles angående opdæmningen af vandet for møllen i Rostock og an
gående tienden afRövershagen og afhelligåndshusets gård og afstadsmarken
skal vi have magt til inden år og dag at træffe en afgørelse i mindelighed
eller efter loven. Træffer vi ikke en afgørelse, skal vi velvilligt indrømme
bispen, hvad han kan erhverve med kanonisk ret. Angående landsbyen
Emekenhagen og Kuhlrade, så er dette spørgsmål under ed overladt til herr
Georg Hasenkopfs kendelse; hvad han selvtredje med svoren ed siger er ret,
skal man på begge sider overholde. Fremdeles skal vi fri landsbyen Dömelow for retslige krav fra kirken i Schwerin. Og for at alt dette kan stå
fast, har vi givet dette brev herom og beseglet det med vort segl3). Dette
er givet i Reinstorf år 1319 efter Guds byrd fredagen efter evangelisten Jo
hannes’ dag, som på latin4) kaldes ante portam latinam5).
1) meningen er, at bispen har ret til at forsøge at bringe en ordning i stand med
tredjemand, mod hvem han opbydes af kongen og fyrsten. — 2) Nicolaus af Rostock,
død 1314. — 3) kong Eriks og biskop Hermans genbreve hertil er udstedt 1319 30. juni,
jf. nr. 126 og 127. — 4) originalen er affattet på tysk. — 5) Lille St. Hansdag.
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Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1265 10. august.
Original i Reval.

roder Arnold, prior og hele konventet for dominikanerne i Reval til
alle, som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med
Gud.
Vi erkender med dette brev og erklærer enstemmigt, at vi har set og
omhyggeligt gennemlæst et af den høj bårne fyrste, vor herre herr Erik,
salig ihukommelse, fordum konge af Danmark, udstedt brev, ufordærvet,
ustungent og ubeskadiget i enhver henseende under kongens ægte segl og
i silkesnor, indeholdende ord til andet som følger: Erik, af Guds nåde de
danskes og venders konge (o.s.v. = DRB II i nr. 491). Til klart vid
nesbyrd om denne erkendelse og erklæring har vi derfor ladet vort kon
vents segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det herrens år 1319 lør
dagen før Kristi himmelfart.

B
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Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer dronning Margretes
brev af 1265 13. august.
Original i Reval.

roder Arnold, prior, og hele konventet for dominikanerne i Reval til
alle, som får dette at se eller hører det læse, hilsen evindelig med
Gud.
Vi erkender med dette brev og erklærer enstemmigt, at vi har set og
omhyggeligt gennemlæst et af vor høj bårne frue, fru Margrete, salig ihu
kommelse, fordum dronning af Danmark, udstedt brev ufordærvet, ustunggent og ubeskadiget i enhver henseende, indeholdende ord til andet i
enhver henseende følgende: Margrete, af Guds nåde de danskes og venders
dronning (o.s.v. = DRB II 1 nr. 492). Til klart vidnesbyrd om denne
erkendelse og erklæring har vi derfor ladet vort konvents segl hænge under
dette brev. Givet i Reval i det herrens år 1319 lørdagen før Kristi himmel
fart.
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Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer dronning Margretes
brev af 1273 29. august.
Original i Reval.

roder Arnold, prior, og hele konventet for dominikanerne i Reval til
alle, som får dette at se eller hører det læse, hilsen evindelig med
Gud.
Vi erkender med dette brev og erklærer enstemmigt, at vi har set og
omhyggeligt gennemlæst et af vor høj bårne frue, fru Margrete, salig ihu
kommelse, fordum dronning af Danmark, udstedt brev, ufordærvet, ustungent og ubeskadiget i enhver henseende og indeholdende ord til andet i
enhver henseende følgende: Margrete, af Guds nåde de danskes og venders
dronning, Estlands frue (o.s.v. = DRB II 2 nr. 213). Til klart vidnes
byrd om denne erkendelse og erklæring har vi derfor ladet vort konvents
segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det herrens år 1319 lørdagen
før Kristi himmelfart.

B
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Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer dronning Margretes
brev af 1273 20- september.
Original i Reval.

roder Arnold, prior, og hele konventet for dominikanerne i Reval til
alle, som får dette at se eller høre det læse, hilsen evindelig med
Gud.
Vi erkender med dette brev og erklærer enstemmigt, at vi har set og
omhyggeligt gennemlæst et af vor høj bårne frue, fru Margrete salig ihu
kommelse, fordum dronning af Danmark, udstedt brev, ufordærvet, ustungent og ubeskadiget i enhver henseende, indeholdende ord til andet i
enhver henseende følgende: Margrete, af Guds nåde de danskes og venders
dronning, Estlands frue (o.s.v. = DRB II 2 nr. 214). Til klart vidnesbyrd
om denne erkendelse og erklæring har vi derfor ladet vort konvents segl
hænge under dette brev. Givet i Reval i det herrens år 1319 lørdagen før
Kristi himmelfart.
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Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer kong Erik 3. Glippings brev af 1273 10. oktober.
Original i Reval.

roder Arnold, prior, og hele konventet for dominikanerne i Reval,
til alle, som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig
med Gud.
Vi erkender med dette brev og erklærer enstemmigt, at vi har set og om
hyggeligt gennemlæst et af den høj bårne fyrste og vor herre, herr Erik,
salig ihukommelse, fordum konge af Danmark, udstedt brev, ufordærvet,
ustungent og ubeskadiget i enhver henseende med ægte kongesegl og i
silkesnor, indeholdende ord til andet som følger: Erik, af Guds nåde de
danskes og venders konge, Estlands hertug (o.s.v. = DRB II 2 nr. 218).
Til klart vidnesbyrd om denne erkendelse og erklæring har vi ladet vort
konvents segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det herrens år 1319
lørdagen før Kristi himmelfart.

B
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Kong Erik 6. Menved fritager indbyggerne i København for at betale den ny told

på betingelse af at de ikke blander gæsternes varer med deres egne, og træffer for

holdsregler mod dem, der ikke overholder denne betingelse.
Original i Københavns stadsarkiv.

rik, af Guds nådes de danskes og venders konge, til alle, som ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev erklærer nærværende
brevvisere, vore elskede bymænd af København for fuldstændig kvit,
frie og undtagne at være for al erlæggelse af den gældende nye
told, dog således at de ikke må blande gæsters gods med deres eget og
udføre det, uden at de betaler os vor nye told af samme. Men hvis vor
foged vil anklage nogen bymand for sådan udførelse af gæsters gods, skal
den anklagede rense sig med seks gode bymænd og seks omkringboende
bønder, hvilke vor foged skal lade udpege, og hvad de fleste af dem
fastsætter, skal være rigtigt, indtil det lovligt fældes ved skriftligt vidnes
byrd af fire bymænd og fire omkringboende bønder, som vi måtte ud-
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pege, og den således af et sligt nævn fældede skal betale os 2 gange 40
marks bøde. Men de nævnte nævninger skal have fuldmagt til at forhøje
eller formindske det beløb, som fogeden således anklager en bymand for,
eller til at sværge om det, således som fogeden siger, og så meget de fæl
der ham for, skal den anklagede betale og udover dette skal han bøde 2
gange 40 mark. Men den anklagede må også af nævnte nævn udskyde sin
åbenlyse uven. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i Vordingborg i det herrens år 1319 på Kristi himmelfartsdag
i vor nærværelse.
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1319. 23. maj.

Stig Nielsen skøder sit damsted i Vandsted mark til Henrik Nielsen.
Afskrift i vidisser af 1337 23. maj (rigsarkivet).

tig Nielsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at jeg til den
gode mand, nærværende brevviser Henrik Nielsen har skødet mit damsted
i Vandsted mark med damsbånd, med flod og flodsted, så meget som han
vil tage og har brug for af min jord sammesteds, og med tørvegravning og sandgravning til denne dæmning af min jord overalt, hvor den
findes i samme mark af jorden, som kaldes lyngjord. Til vidnesbyrd
herom er de gode mænd Peder Nielsen af Hørbylunds og min broder
Jens Nielsens segl sammen med mit segl hængt under dette brev. Givet i
det herrens år 1319 onsdagen før pinse.
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1319. 24. maj. Bornholm.

Indbyggerne på Bornholm sværger kong Erik 6. Menved huldskab og troskab for

at undgå ærkebiskop Esgers forfølgelser.
Afskrift af Hvitfeld.

lle, der bebor landet Bornholm hver og en, til alle, som ser dette brev,
. hilsen med alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle troende kristne, nulevende og tilkommende,
at vi på grund af mangfoldige overgreb og tunge undertrykkelser, nemlig
rov og ran af vore ejendele og vort gods, fængsling af vore personer, inde-

A

Nr. 352
352

11, juni 1321

282

1321. 11. juni. Vordingborg.

Kong Kristoffer 2. tager borgerne i Reval under sin beskyttelse og stadfaster deres
love, privilegier og friheder.
To originaler i Reval byarkiv.

A:

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, hertug af Estuland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle med dette brev, at vi har taget vore elskede bor
gere i Reval tillige med samme vor stad Revals område og samme vore
borgeres gods og deres undergivne under vor freds beskyttelse for særligt
at forsvare dem, idet vi tilstår dem alle de samme friheder, nådesbevisninger og love, som de frit har nydt under vor broder herr Erik, salig ihu
kommelse, de danskes forhenværende konge, således som det udførligt står
i hans privilegier på disse friheder, nådesbevisninger og rettigheder, og
idet vi ønsker at anse deres privilegier1), friheder, nådesbevisninger og
skrevne2) love for gyldige og uomstødelige, stadfæster vi dem med dette
brev ved vor kongelige myndighed. Derfor forbyder vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller sammes
officialer eller nogen anden, af hvad stand, stilling eller rang han end
måtte være, drister sig til på nogen måde at forulempe vore nævnte el
skede borgere imod deres fornævnte privilegier og dette brev, såfremt
han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom har
vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Vordingborg i det
herrens år 1321 torsdag i pinsen med herr Jens Kande og vore øvrige
råder som vidner.

K

B:

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, hertug af Estuland, til alle, der bor i Estland, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi tager vore elskede
borgere i Reval med alt deres gods og deres undergivne under vor freds
beskyttelse for særligt at forsvare dem, idet vi tilstår samme alle love, fri
heder, privilegier og nådesbevisninger, som de vides frit at have haft af vor
broder, herr Erik, herlig ihukommelse, hvilke rettigheder, privilegier, fri
heder og nådesbevisninger vi stadfæster med dette brev. Derfor forbyder
vi på det strengeste under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore
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i Valdemar, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz,
erkender med dette åbne brev, at vi med retskraft har forlenet vore
tro mænd herr Niels Olufsen, som fordum var drost i Danmark, og hans
rette arvinger og herr Wedego af Wedel og hans rette arvinger i fælles
skab, og at vi som et ret køb for 11000 mark sølv efter brandenburgsk
vægt, som de har ydet os, og som vi kvitterer for med dette brev, har solgt
dem Schievelbein, hus og stad, med folk, med land, med gods, med øverste
og nedérste domsmyndighed, med mønten, med skov, med mose, med
hede, med honning, med enge, græsgange, med alt vand, flydende og
stillestående, med fiskeret dertil, med dyrkede og udyrkede agre, med
vandmøller og med vindmøller, der er byggede eller endnu er at bygge,
at have og besidde med alle lens- og arvelige afgifter, hvordan de end
er, med al slags tjeneste, det være herretjeneste eller bondetjeneste eller
vogn tjeneste, med jagtret til alle dyr, gående eller flyvende, med ret til
at have og indrette jagtparker, hvor det lyster dem, med hele brugsret
ten og med alle landets grænseskel, med al erts og med al redelig og
ukæret herlighed, det være over jorden eller under jorden, med alle
verdslige og gejstlige len og med alle rettigheder, således som vi havde
dem. Vi erkender også, at vore omtalte mænd og deres arvinger må be
fæste og gøre omtalte slot Schievelbein, hus og stad, modstandsdygtig
med mure, med tømmer, med grave og med andre ting, som det kom
mer dem mest tilpas. Sker det også, at vore omtalte mænd og deres
arvinger vil overdrage eller sælge slottet, land og folk eller noget af
det, skal vi og vor arving uden gave eller skænk forlene det til dem,
hvem de overdrager det med de afgifter, rettigheder og friheder, som
foran skrevet står, således som vi har forlenet dem det, og vi skal også
være hjemmel for vore fornævnte mænd og deres arvinger eller hvem de
overdrager det mod enhver, hvis nogen vil rejse krav på slot, land, folk
og grænseskel, eller hvad der er deri, således som en herre med rette skal
være for sine mænd. Dør vore fornævnte mænd, så skal vi forlene det til
deres rette arvinger med al ret og med alle bestemmelser, som står skre
vet her foran uden gave eller skænk. For at alt det kan stå fast og ubryde
ligt fra vor og vore arvingers side, har vi givet vore fornævnte mænd og
deres arvinger dette brev og beseglet det med vort segl. Om disse ting vid
ner biskop Henrik af Havelberg, grev Giinter af Kåfernburg, Droiseke,
Henning af Blankenburg, vore droster, Henrik af Steglitz, Peder af Neuburg, Hasse og Ludvig af Wedel, Dietrich afKerckow, Grifike, Henrik af
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Schenkendorf, Albrecht af Klepzig, Anselm af Blankenburg, vore rid
dere, herr Eberhard, provst i Berlin, og Herman af Liichow, vore ka
pellaner og andre gode folk, som man vel kan stole på. Dette brev er givet
i Eberswalde i vor nærværelse i året 1319 efter Kristi fødsel, på den hellige
pinsedag.
1319 27.maj. Reg.Dan. nr. 1863, se 1314 26.maj.

1319. 9. juni. Avignon.
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Pave Johannes 22. giver sin kapellan, dr. Vilhelm Krag fra Roskilde stift, som
uden at have opnået ordination og uden at have den kanoniske alder i 8 år havde nydt

indtægten af en sognekirke, dispensation og skænker ham de 8 års indtægt.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Vilhelm kaldet Krag, gejstlig i Roskilde stift, doktor
i lovkyndighed, vor kapellan. Din retskaffenheds sjældne fortjenester,
Din kyndighed i videnskaberne og Dine dyders nidkærhed, hvormed
herren har udmærket Dig, har gjort Dig så påskønnet og velset hos os, at
vi med Guds hjælp vil give Dig beviser på vor gunst. I Din os forebragte
ansøgning udtales, at Du fordum, da Du ikke havde opnået den fornødne
ordination og den rette alder, har modtaget en sognekirke, som iøvrigt blev
Dig overdraget på kanonisk vis, og at Du, som ej heller inden et år blev
forfremmet til præstegraden, i 8 år eller deromkring har haft besiddelsen
af fornævnte kirke, idet Du oppebar indtægterne af samme uden at have
fået pavestolens dispensation angående dette. Derfor har Du ydmygt
ansøgt os om, at vi, da Du har givet afkald på omtalte kirke, vil værdiges
på gunstig måde at råde bod på ovennævnte forhold. Idet vi derfor på
grund af Din retskaffenheds fornævnte fortjenester agter at vise Dig en vel
villig gunst, erklærer vi Dig, for at Du ikke på grund af det fornævnte
eller noget af det fornævnte skal kunne skades med vanryets skændsel
eller mærkes med inhabilitetens skamplet, med apostolisk myndighed for
habil, og genindsætter Dig i Dine rettigheder, og ethvert mærke og enhver
plet af vanry og inhabilitet, som Du vides at have pådraget Dig ved det
foranførte eller ved noget af det, og som af den grund kunde anføres mod
Dig, ophæver vi af apostolisk magtfuldkommenhed, idet vi overlader og
skænker Dig de fornævnte indtægter af særlig nåde. Intet menneske må
derfor bryde dette vort habilitations-, genindsættelses-, ophævelses-, over-
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ladelses- og gavebrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis
nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han derved vil
pådrage sig Gud den almægtiges og hans apostle Petrus’ og Paulus’ vrede.
Givet i Avignon, den 9. juni i vort (pontifikats) tredje år.
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1319. 10. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. tildeler sin kapellan, dr. Vilhelm Krag, et kanonikat i Lübeck

og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Vilhelm kaldet Krag, doktor i lovkyndighed, kannik
i Lübeck og vor kapellan. Når vi opmærksomt vender vor betragtning
mod Din retskaffenheds fortjenester, Dine dyders nidkærhed og den stil
færdige vandel, hvormed Du har vundet vor bevågenhed, anser vi det for
ret og rimeligt at vise Din person, forskønnet af kyndighed i videnskaben,
gode sæder og Dine dyders øvrige gaver, kærkommen gunst og passende
nådesbevisninger. Da vi derfor i betragtning af det foran anførte ønsker at
vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kano
nikat ved domkirken i Lübeck med fuld kanonisk ret og giver Dig også
provision derpå. Og vi forbeholder os med vor apostoliske myndighed at
bortgive en sådan præbende og dignitet eller personat eller et lavere embede
med eller uden sjælesorg, selvom man plejer at blive indsat deri ved valg,
hvis sådanne for tiden er ledige i denne kirke, eller når de, samtidig eller
efter hinanden, bliver ledige, som Du eller Din dertil lovlig indsatte be
fuldmægtigede inden et års forløb efter, at Du eller samme befuldmæg
tigede har fået kendskab til, at det er ledigt, godtager, således at det efter
denne godtagelse skal overdrages Dig med al ret og tilbehør. Vi forbyder
strengt vor ærværdige broder biskop (Henrik) i Lübeck og vore elskede
sønner kapitlet der eller den eller dem, under hvem i denne kirke over
dragelsen af, provisionen på, valget til eller al anden rådighed over disse
præbender, digniteter eller personater eller andre embeder i fællesskab eller
hver for sig hører, i mellemtiden, også før denne modtagelse, at driste sig
til at tage bestemmelse om dem, undtagen efter at de har bragt i sikker
erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage
dem. Vi erklærer det fra nu af for ugyldigt og magtesløst, om nogen med
hvilkensomhelst myndighed skulle gøre forsøg herpå, uanset bestemmelsen
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om et vist antal kanniker og alle andre herimod stridende bestemmelser
og sædvaner i denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk
stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden bestyrkelse, eller om nogen med
apostolisk eller hvilkensomhelst anden myndighed er anerkendte som
kanniker i samme kirke eller anstrenger sig for at få anerkendelse, eller med
hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender og
digniteter eller personater eller lavere embeder i denne kirke har fået
særligt eller angående gejstlige beneficier i de egne har fået almindeligt
brev af os eller vore forgængere som romerske paver eller det apostoliske
sædes legater, selvom man derved er skredet til forbud, reservation eller
afgørelse eller er gået frem på nogensomhelst anden måde. Det er nemlig
vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af præbende og dignitet eller per
sonat eller lavere embede skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem,
der med vor myndighed har fået anerkendelse til præbender i kirken eller
ventebrev på digniteter eller personater eller lavere embeder sammesteds,
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at
opnå andre højere digniteter, personater, lavere embeder og beneficier;
(vor overdragelse gælder) endvidere uanset, om fornævnte biskop og
kapitel eller hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig har
fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerken
delse eller provision af nogen og ikke kunne tvinges dertil, og at på ka
nonikater og præbender, digniteter eller personater eller lavere embeder
i samme kirke eller andre gejstlige beneficier, hvortil de i fællesskab eller
særskilt har ret til overdragelse, provision, valg eller rådighed på hvilken
somhelst anden måde, ingen skal kunne få provision ved apostolisk brev,
som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling;
endelig uanset hvilkensomhelst anden begunstigelse fra nævnte sæde,
almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke
er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen
af denne nådesbevisning på nogensomhelst måde kan hindres eller blot op
sættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig
omtale sted; (vor overdragelse gælder endelig også) hvis Du ikke har været
til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne
kirkes bestemmelser og sædvaner, når Du blot i Din fraværelse lader en
egnet befuldmægtiget aflægge den og, når Du kommer til denne kirke,
gør det i egen person. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-,
provisions-, reservations-, forbuds- og bestemmelsesbrev. Hvis nogen
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drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig
Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet
i Avignon den 10. juni i vort (pontifikats) tredje år.
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1319. 10. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe, provst Karl af Slesvig og sin

kapellan, kanniken Buxolus fra Parma, at indføre dr. Vilhelm Krag som kannik i
Lübeck.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vor ærværdige broder biskop (Jens) i Ribe,
vor elskede søn provst (Karl) i Slesvig og Buxolus fra Parma, kannik
ved kirken i Tournai, vor kapellan. Når vi opmærksomt o.s.v. indtil ‘gør
det i egen person’1). Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot
een af Eder personlig eller ved een eller flere andre med vor myndighed
skal skaffe samme Vilhelm eller hans befuldmægtigede på hans vegne
anerkendelse fra nu af som kannik og broder i nævnte kirke i Lübeck,
efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet med fuld kanonisk
ret, og at I ligeledes med vor myndighed overdrager og anviser samme
Vilhelm eller nævnte befuldmægtigede for ham efter fornævnte godtagelse
med al dens ret og tilbehør en sådan præbende og dignitet eller personat
eller et sådant lavere embede, der af os, som ovenfor anført, er reserveret
ham, hvis sådanne dengang, da vi foretog reservationen, var ledige
eller fra da af blev ledige i denne kirke, eller så snart de måtte blive ledige.
I skal fremdeles indføre ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i fak
tisk besiddelse af en sådan præbende og dignitet eller personat eller et
sådant lavere embede med dets ret og tilbehør og forsvare ham efter ind
førelsen og drage omsorg for, at han eller den befuldmægtigede for ham til
stedes adgang til en sådan dignitet, personat eller et sådant lavere embede,
som skik og brug er, og sørge for, at der fuldtud svares ham af samtlige
frugter, indtægter, oppebørsler, rettigheder og indkomster af fornævnte
kanonikat og præbende, og dignitet eller personat eller lavere embede,
uanset alt det ovenfor anførte, eller om fornævnte biskop og kapitel eller
hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af dette
apostoliske sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension
eller banlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og
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ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med lignende myndighed
uden mulighed for appel tugter dem, der sætter sig op herimod. Givet
som ovenfor1).
1) jf. nr. 106 og nr. 139.

1319. 10. juni. Avignon.
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Pave Johannes 22. tildeler Jens Krag et kanonikat i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jens Krag, kannik i Roskilde1). De dyder, Du siges
flittigt at øve, og de retskaffenhedens fortjenester, som siges at støtte
Dig, kræver, at vi med en apostolisk provision udstrækker vor hånd mod
Dig. Da vi i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig
en særlig nåde, overdrager vi Dig derfor med apostolisk myndighed et
kanonikat ved kirken i Roskilde med fuld kanonisk ret og en præbende,
som ingen anden med rette kan gøre krav på, hvis nogen for tiden er
ledig i denne kirke, med al deres ret og tilbehør, og vi giver Dig også
provision derpå. Men hvis ingen sådan præbende er ledig for øjeblikket
i ovennævnte kirke, forbeholder vi os med vor apostoliske myndighed at
bortgive til Dig den første præbende, som herefter bliver ledig i samme
kirke, og som på samme måde ingen anden har krav på, når den bliver
ledig, idet vi fra nu af erklærer det for ugyldigt og uden betydning, om der
af nogensomhelst med hvilkensomhelst myndighed med eller uden viden
herom skulde foretages noget på anden måde med hensyn hertil, uanset
bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre herimod stridende
bestemmelser og sædvaner i denne kirke, selvom de er bekræftede ved ed,
apostolisk stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden bestyrkelse, eller om
nogen med apostolisk eller hvilkensomhelst anden myndighed er aner
kendte som kanniker i samme kirke, eller anstrenger sig for at få
anerkendelse, eller med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender i denne kirke, har fået særligt, eller angående
gejstlige beneficier i de egne har fået almindeligt brev af os eller
vore forgængere som romerske paver eller det apostoliske sædes lega
ter, selvom man derved er skredet til forbud, reservationer eller af
gørelse eller er gået frem på nogensomhelst anden måde. Det er nemlig
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vor vilje, at Du med hensyn til opnåelsen af denne præbende skal foretræk
kes for alle disse undtagen for dem, der med vor myndighed har fået
anerkendelse i denne kirke, eller har ventebrev på præbender sammesteds,
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at
opnå andre præbender og embeder; (vor overdragelse gælder) endvidere
uanset om vor ærværdige broder biskop Oluf af Roskilde og vore elskede søn
ner kapitlet der, eller hvilkesomhelst andre af fornævnte sæde i fællesskab
eller hver for sig har fået bevilget, at de ikke skal være pligtige til anerken
delse eller provision af nogen og ikke skal kunne tvinges dertil, og at på
kanonikater og præbender ved denne kirke eller andre gejstlige embeder,
hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision eller
rådighed på hvilkensomhelst anden måde, ingen skal kunne få provision
ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet om
taler denne bevilling; endelig uanset hvilkensomhelst anden begunstigelse
fra dette sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved,
når den ikke ér tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev,
virkningen af denne nådesbevisning på nogensomhelst måde kan hindres
eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev
skal finde særlig omtale sted; vor overdragelse gælder også, hvis Du ikke
er til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne
kirkes bestemmelser og regler, når Du blot i Din fraværelse lader en egnet
befuldmægtiget aflægge eden, og når Du kommer til kirken, gør det i egen
person. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-,
reservations- og bestemmelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod
det. Men hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han
derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’
og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 10. juni i vort (pontifikats) tredje år.
1) jf. nr. 106.
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Pave Johannes 22. befaler biskop Jens af Ribe, provst Karl af Slesvig og sin

kapellan, kanniken Buxolus fra Parma, at indføre Jens Krag som kannik i Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder o.s.v. som ovenfor i den
nærmeste executoria indtil ‘hilsen. De dyder Du siges’ o.s.v.2) indtil
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‘gør det i egen person’. Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to
eller en af Eder o.s.v. som i samme brev indtil ‘samme Jens’ o.s.v.3),
som i samme brev indtil ‘efter at I har anvist ham sæde i kirkens (kor)
indfører ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af
en sådan præbende, som vi har overdraget ham’ o. s. v. som ovenfor indtil
‘når den er ledig med samme myndighed sørger for at overdrage og
anvise samme Jens eller nævnte befuldmægtigede for ham med al ret og
tilbehør, idet I lader ham i fred’ o.s.v. som ovenfor hele vejen igennem.
Givet som ovenfor4).
1) jf. nr. 107. — 2) jf. nr. 108. — 3) jf. nr. 107. — 4) jf. nr. 108.
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Pave Johannes 22. tildeler Vilhelm Jensen Friis et kanonikat i Roskilde og giver
ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Vilhelm Jensen kaldet Friis, kannik i Roskilde. Det
rosende vidnesbyrd, Du får for Dit levned og Din vandel og Din ret
skaffenheds fortjenester, som også siges at give Dig støtte, bevæger os til at
vise Din person apostolisk gunst og være Dig nådig. Da vi i betragtning
af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig en særlig nåde, overdrager
vi Dig derfor med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Roskilde
med fuld kanonisk ret og en præbende, som ingen anden med rette kan
gøre krav på, hvis nogen for tiden er ledig i denne kirke, med al deres ret
og tilbehør, og vi giver Dig også provision derpå. Men hvis ingen sådan
præbende er ledig for øjeblikket i ovennævnte kirke, forbeholder vi os med
vor apostoliske myndighed at bortgive til Dig den første præbende,
som herefter bliver ledig i samme kirke, og som på samme måde ingen
anden har krav på, når den bliver ledig, med al ret og tilbehør, idet vi
fra nu af erklærer det for ugyldigt og uden betydning, om der af nogen
somhelst med hvilkensomhelst myndighed, med eller uden viden herom,
skulde foretages noget på anden måde med hensyn hertil, uanset bestem
melsen om et vist antal kanniker og alle andre herimod stridende bestem
melser og sædvaner i denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apo
stolisk stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden bestyrkelse, eller om nogen
med apostolisk eller hvilkensomhelst anden myndighed er anerkendte som
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kanniker i samme kirke eller anstrenger sig for at få anerkendelse eller
med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender i
denne kirke, har fået særligt eller angående gejstlige beneficier i de egne
har fået almindeligt brev af os eller vore forgængere som romerske paver
eller det apostoliske sædes legater, selv om man derved er skredet til forbud,
reservationer eller afgørelse eller er gået frem på nogensomhelst anden
måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelsen af denne
præbende skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, der med vor
myndighed har fået anerkendelse i denne kirke eller har ventebrev på
præbender sammesteds, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænk
ning i deres ret til at opnå andre præbender og embeder; (vor overdra
gelse gælder) endvidere uanset om vor ærværdige broder biskop Oluf og
vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og hvilkesomhelst andre af dette
sæde i fællesskab eller hver for sig, har fået bevilget, at de ikke skal være
pligtige til anerkendelse eller provision af nogen og ikke skal kunne tvinges
dertil, og at på kanonikater og præbender ved denne kirke eller andre
gejstlige embeder, hvortil de i fællesskab eller særskilt, har ret til over
dragelse, provision eller rådighed på hvilkensomhelst anden måde, ingen
skal kunne få provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt
og ord til andet omtaler denne bevilling; endelig uanset hvilkensomhelst
anden begunstigelse fra dette sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd
den så har, hvorved, når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning
optaget i dette brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogensom
helst måde kan hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde
ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse
gælder) også, hvis Du vides at sidde inde med sognekirken i Melby i
Roskilde stift, eller hvis Du ikke er tilstede for at aflægge den sædvanlige
ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og regler, når Du blot
i Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge eden, og når Du
kommer til kirken, gør det i egen person. Ingen må bryde dette vort
overdragelses-, provisions-, reservations- og bestemmelses- og viljesbrev
eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Men hvis nogen drister sig til
at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den al
mægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon
den 11. juni i vort (pontifikats) tredje år1).
1) jf. nr. 108.
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Pave Johannes 22. befaler biskop Jens i Ribe, provst Karl i Slesvig og sin kapellan,

kanniken Buxolus fra Parma at indføre Vilhelm Jensen Friis som kannik i Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) hilsen til vor ærværdige broder biskop (Jens) i Ribe,
vor elskede søn provst (Karl) i Slesvig og Buxolus fra Parma, kannik
ved kirken i Tournai, vor kapellan. Det rosende vidnesbyrd o.s.v.2) ind
til ‘gør det i egen person’. Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to
eller blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor
myndighed skal skaffe samme Vilhelm eller hans befuldmægtigede på
hans vegne anerkendelse fra nu af som kannik og broder i nævnte kirke,
efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet med fuld kanonisk
ret, og at I med fornævnte myndighed skal indføre ham selv eller nævnte
befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af nævnte præbende, der af
os er overdraget ham, og af dens ret og tilbehør, hvis der på det tidspunkt,
da vor overdragelse fandt sted i fornævnte kirke var en præbende ledig,
og efter at have indført ham forsvare ham. Ellers skal I med samme myn
dighed overdrage og hjemle samme Vilhelm eller nævnte befuldmægtigede
for ham den præbende, der afos, som det forudskikkes3), er forbeholdt ham
i nævnte kirke, hvis der på det tidspunkt, da en sådan reservation fra vor
side har fundet sted, i fornævnte kirke har været en præbende ledig, eller
så snart en sådan måtte være ledig, idet I lader ham i fred nyde dens besid
delse og sørger for, at der fuldtud svares ham af samtlige frugter, indtægter,
indkomster, rettigheder og oppebørsler af fornævn te kanonikat og præbende,
uanset det ovenfor anførte, eller om fornævnte biskop og kapitel eller hvil
kesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af dette
apostoliske sæde, at de ikke skal kunne lægges i interdikt, suspenderes eller
banlyses ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til
andet omtaler denne bevilling, og idet I med vor myndighed uden mulig
hed for appel tugter dem, der sætter sig op herimod. Givet som ovenfor4).
1) jf. nr. 110. — 2) jf. nr. 110. — 3) i det udeladte stykke, der svarer til nr. 110. —
4) nr. 110, dvs. 1 i.juni.
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1319. 12. juni. Reval.

Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer kong Erik 5. Glippings
brev af 1273 10. oktober.
Original i Reval.

roder Arnold, prior, og hele konventet for dominikanerne i Reval til
alle, som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide, at vi har set og omhyggeligt gennemlæst et af vor herre,
herr Erik, Danmarks berømmelige konge, udstedt brev, som var ustunget,
ufordærvet og ubeskadiget i enhver henseende med ægte kongesegl og i
silkesnor af indhold som følger: Erik af Guds nåde de danskes og venders
konge, Estlands hertug (o.s.v. = DRB II 2 nr. 217). Til vidnesbyrd herom
har vi ladet vort konvents segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det
herrens år 1319 dagen efter den salige apostel Barnabas’ dag.
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Pave Johannes 22. pålægger efter ansøgning fra kong Erik 6. Menved ærkebisper,

bisper og prælater i kongeriget Danmark at undlade at modtage de fredløse på deres
borge og andetsteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore ærværdige brødre ærkebisper og bisper og vore elskede sønner
prælaterne ved kirkerne i de danskes og venders rige. Hvis ubesindige
mennesker, hvem de end er, påtager sig den frækhed at gøre det onde,
bør den overordnede være rede til at revse, for at de både selv kan drages
bort fra deres onde gerninger, og andre ikke skal få anledning til forledt
ved deres eksempel at forse sig. I en ansøgning, som er forelagt os af vor
kære søn i Kristus Erik, de danskes og venders høje konge, udtales det,
at skønt det for ham og de andre troende i hans rige er farligt, at de, der
for deres forseelser og forbrydelser er fredløse og forviste fra nævnte rige,
både åbenlyst og hemmeligt modtages i samme rige, formaster I Eder
ikke desto mindre til at give disse fredløse og forviste tilhold på Eder
tilhørende borge, godser og steder i samme rige til alvorlig forargelse for
kongen og fare for nævnte rige, og I pukker frækt på, at I ikke kan straffes
derfor. Idet vi altså tager i betragtning, at de overmodiges og skamløses
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frækhed til at gøre det onde vokser, hvor de ser, at retfærdigheden hindres
i at skride hævnende ind, i den grad at de stundom fra lette forseelser, som
ikke er blevet straffet, styrter sig ud i frygtelige ting og lidt efter lidt
skrider til sværere forbrydelser, bøjer vi os for kongens bønner og pålægger
Eder, gode brødre, ved denne apostoliske skrivelse, at I for fremtiden
afholder Eder fra at modtage fornævnte fredløse og forviste på de for
nævnte borge, godser og steder, så at vi kan rose Eders redebonne fromhed.
Ellers må vi, som vi finder det tjenligt, skride til ekskommunikationsdomme
mod Eders personer tillige med andre straffe. Givet i Avignon den 13.
juni i vort (pontifikats) tredje år.

1319. 13. juni. Avignon.
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Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved tilladelse til at lade holde messe
før daggry.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus Erik, de danskes og venders høje konge. Din
dybe fromhed og hengivenhed fortjener, at det apostoliske sæde, som
Du altid er rede at vise sønlig ærbødighed, med glæde bønhører Dine
begæringer og fromme ønsker. Da Du, som det fremgår af Din ansøgning,
for at kunne varetage Dine hverv ofte er nødt til at bryde op før daggry
og således ikke bekvemt kan lade holde messe på de tilbørlige og sædvan
lige tider, bøjer vi os altså for Dine bønner og tilstår Dig med apostolisk
myndighed, at Du undertiden kan lade messen holde ved Din egen kapel
lan, førend dagen gryr, når blot midnat er forgangen, eller efter den sæd
vanlige tid for messens afholdelse, når blot det er før den niende time.
Det er imidlertid vor vilje, at Du kun må gøre sjældent og sparsomt brug
af denne tilladelse, især når det gælder afholdelse af messe ved nattetid; thi
da det er Guds søn, der er det sande lys, som ofres i messens mysterium,
bør dette sakramente højtideligholdes ikke i mørke, men i lyset. Ingen må
bryde denne vor tilladelses- og viljesakt eller i ubesindig forvovenhed gå
imod den. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han
derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Pe
trus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 13. juni i vort (pontifikats)
tredje år.
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1319. 13. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved lov til at lade holde messe for sig
og sin husstand på steder, der er lyst interdikt over, når han blot ikke selv er skyld

deri,
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il samme. Da vi elsker Din person med oprigtig kærlighed i herren,
imødekommer vi gerne Dine begæringer, især dem, som vi ser at være
udsprungne af dyb fromhed og at tage sigte på Din sjæls frelse. Da Du,
som det står i Din ansøgning, hyppigt må besøge lande, der er underlagt
kirkens interdikt, bøjer vi os altså for Dine bønner og bevilger Dig i kraft
af dette brev, at Du, hvis Du en gang imellem kommer til sådanne lande,
sammesteds skal kunne lade Din egen kapellan holde en stille messe for
Dig selv, Din hustru, Dine børn og Dit tjenerskab, som gør tjeneste i Dit
hus, i Dine kapeller eller kirker i disse lande, for lukkede døre, med ude
lukkelse af dem, der er ekskommunicerede eller ramt af interdikt, og uden
klokkeringning, når blot Du selv, Din hustru, Dine børn og fornævnte
tjenere ikke har givet anledning til interdiktet, eller det særlig skulde være
Dig eller dem forbudt. Ingen må bryde dette vort tilladelsesbrev eller i
ubesindig forvovenhed sætte sig op derimod. Hvis nogen drister sig til at
forsøge dette, må han vide, at han derved pådrager sig Gud den almæg
tiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den
13. juni i vort (pontifikats) tredje år.

T

116

1319. 13. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved tilladelse til, at seks klerke, så

længe de er i hans tjeneste, må oppebære indtægten af deres gejstlige embeder i et

tidsrum affem år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus Erik, de danskes og venders høje konge. For
at Du skal mærke, at den hengivenhed og kærlighed, hvormed det
apostoliske sæde ikke uden grund omfatter Din person, bærer frugt for de
gejstlige, som er i Din tjeneste, og for at disse gejstlige kan tjene Dig med
så meget desto større glæde, jo mere de mærker, at det apostoliske sædes
nåde mod dem er vokset, bevilger vi Dig i kraft af dette brev, at seks gejst
lige, som gør tjeneste i Dit hus og spiser ved Dit bord, sålænge de står i
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Din tjeneste, hvad enten de opholder sig i Din gård, eller af Dig sendes
til andre egne for at varetage Dine hverv, for et tidsrum af fem år kan
nyde frugter og indtægter og indkomster af deres gejstlige embeder, både
dem, de for tiden har og i mellemtiden vil få, selvom det er digniteter og
personater og embeder med sjælesorg — kun med undtagelse af de daglige
uddelinger — lige så ubeskåret, som de vilde nyde dem, hvis de personlig
residerede ved de kirker, hvor de nævnte embeder befinder sig, og i mel
lemtiden ikke skal være pligtige at residere ved samme kirke eller skal
kunne tvinges dertil af nogensomhelst, uanset hvilkesomhelst herimod
stridende bestemmelser eller statutter og regler ved disse kirker, selv om
de er bekræftede med ed, det apostoliske sædes stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden bestyrkelse, og selvom disse gejstlige i egen person eller
gennem deres befuldmægtigede har aflagt eller i mellemtiden skulde
aflægge ed på at ville overholde dem og ikke opnå apostolisk brev derimod
eller benytte sig af samme brev, selvom det var en anden, der havde fået
det; uanset også, om stiftsbisperne har fået tilstået eller i mellemtiden
skulle få tilstået af det apostoliske sæde, at de ved at inddrage deres ind
tægter eller på anden måde kan tvinge kanniker, sognepræster og præster
ved kirkerne i deres stæder og stifter, til personlig at residere derved, der
under også sådanne, der er indehavere af digniteter og personater; uanset
endvidere om disse stiftsbisper og kapitlerne ved samme kirker i fællesskab
eller særskilt har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal være pligtige
at yde kanniker og præster ved disse kirker, derunder indehavere af
digniteter og personater, frugter, indtægter og indkomster af disse digni
teter, personater, præbender og embeder ved de nævnte kirker, når de
ikke er til stede der, og at de ikke skal kunne tvinges dertil ved et aposto
lisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne
bevilling; uanset yderligere hvilkesomhelst privilegier og begunstigelser
af nævnte sæde, almindelige eller særlige, hvilken ordlyd de end måtte
have, hvorved, når de ikke er udtrykkeligt eller fuldstændigt optagne i dette
brev, virkningen af denne vor nådesbevisning på nogen måde kan hindres
eller udsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der ord til andet i vort
brev skal finde særlig omtale sted, alt sammen under forudsætning af, at
den skyldige tjeneste ved embederne i mellemtiden ikke formindskes eller
sjælesorgen i de embeder, som en sådan påhviler, ikke forsømmes. Ingen
må driste sig til at bryde dette vort tilladelsesbrev eller til i ubesindig for
vovenhed at gå derimod. Hvis nogen forsøger at gøre dette, må han vide,
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at han derved pådrager sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 13. juni i vort (pontifikats)
tredje år.
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1319. 13. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger abbederne i Esrom, Sorø og Ringsted at sørge for,

at de seks klerke, der er i kongens tjeneste, kan nyde indtægten af deres embeder i

fem år efter ovennævnte bevilling (cf nr. 116).
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde til vore elskede sønner abbederne (Peder) i Esrom og
(Niels) i Sorø og (Peder) i Ringsted kloster i Roskilde stift. For at I skal
mærke o.s.v. til ‘ikke forsømmes’. Derfor pålægger vi Eder, at I enten alle
tre eller to eller en af Eder personlig eller ved en eller flere andre sørger for,
at de anførte frugter, indtægter og indkomster i disse fem år ubeskåret
svares samme gejstlige eller deres befuldmægtigede på deres vegne i hen
hold til denne vor tilladelses ordlyd, uanset alt det ovenfor nævnte eller
om stiftsbisperne og kapitlerne eller hvilkesomhelst andre i fællesskab
eller særskilt har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke kan
rammes af banlysning, suspension eller interdikt ved et apostolisk brev,
som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling.
De genstridige skal I med apostolisk myndighed tugte uden mulighed for
appel. Givet som ovenfor1)-

P

1) jf. nr. 116.
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1319. 20. juni. Odense.

Biskop Peder af Odense stadfæster Dalum klosters privilegier og giver desuden
klostret ret til bøderne for helligbrøde.
Referat af Hamsfort.
1. Efter Langebek:

b år derefter på rigsmødet i Odense stadfæstede og øgede Peder dalumjomfruernes rettigheder og friheder og erklærede deres vordnede1)
for fri og undtagne at være for det retstryk, som på folkemålet kaldes
helligbrøde.

T

26.—28. juni 1319
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2. Efter Kali:

o

r 1319, som er bekendt ved kong Erik Menved af Danmarks død,
, bekræfter og forøger han den 20. juni i Odense dalumnonnernes
friheder og erklærer deres vordnede1) for fri og undtagne at være for det
retstryk, som kaldes helligbrøde.

A

1) gengiver ascriptitias (sc. familias}, derpå Hamsforts tid (16. årh.) udtrykker begre
bet ‘vordnede’. Hamsforts forlæg har sikkert kun haft familias (undergivne).

1319. 20. juni. Eckernforde.
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Henneke Moltke sælger sit gods i Hostrup sogn til Abel Valdemarsen.
Afskrift af Langebek.

enneke kaldet Moltke til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle nulevende og fremtidige, hvem det vedrører eller kan vedrøre,
skal vide, at jeg har solgt til nærværende brevviser Abel Valdemarsen alt
mit gods, hvert og et, som jeg har haft i Hostrup sogn, nemlig: Jejsing,
Rørkær, Hestholm og Tidsholm med alt dets tilbehør, nemlig agre, enge,
vande, skove og græsgange og med alle rettigheder, hvormed jeg frit havde
besiddet samme gods, og at jeg i nærværelse af herr Erik, af Guds nåde
Jyllands berømmelige hertug, fuldt ud har skødet det, og at jeg erkender at
have oppebåret den fulde købesum for nævnte gods og fået den overladt
til min rådighed. Ydermere erkender jeg, at jeg skal frigøre og frit hjemle
ovennævnte gods, dersom der rejses krav på det eller det anfægtes af nogen
eller nogle af en eller anden grund, således at denne Abel og hans arvin
ger frit kan have samme gods at besidde evindelig. Til vidnesbyrd herom
er mit segl hængt under dette brev. Givet på Ekernborg1) i det herrens
år 1319 på helgenerne Johannes’ og Paulus’ dag.

H

1) nu Eckernforde.

1319. 26.—28. juni. Oslo.
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Biskop Karl af Linkoping, fem svenske stormand og Knud Porse aftaler i nærvæ
relse af hertuginde Ingeborg med det norske rigsråd, at hendes søn, hertug Magnus,

skal vælges til konge i Sverige og modtage Norge som sit arverige.
Afskrift på universitetsbiblioteket.

arl, af Guds miskundhed biskop af Linkoping, Knut, lagmand, Erik
Turesson, Sigge Halstensson, Stefan Roriksson, Gisle Elinesson og

K
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Knud Porse sender alle mænd, som ser eller hører dette brev, Guds fred
og sin hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for eder, at den 26., 27. og 28. juni... i år 1319 efter vor
herre Jesu Kristi fødsel talte, fastsatte og samtykkede vi i bispegården i
Oslo i nærværelse og med samtykke af den ædle fru Ingeborg . . . med
den norske konges rigsråds mænd . . .
Og til sandt vidnesbyrd satte den højærværdige herre ærkebispen af
Nidaros, Karl, biskop af Linkoping, bispen af Stavanger og alle vi
andre fornævnte riddere af Sverige vort segl sammen med det almindelige
rigens råd i Norges segl under dette brev, som blev skrevet i fornævnte
stad, dag og år.
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1319. 27. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. udnævner ved provision Peder Klimt til sognepræst for Fjelstrup

sogn i Slesvig stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Peder Klimt, præst ved den hellige Laurentius’ sogne
kirke i Fjelstrup i Slesvig stift.
Din retskaffenheds fortjenester, som efter sigende støtter Dig, bevæger
os med god grund til at vise Din person apostolisk gunst og være Dig
nådig. Da den hellige Laurentius’ sognekirke i Fjelstrup i Slesvig stift,
som vor elskede søn Jens Dus, ærkedegn i Århus, tidligere denne sogne
kirkes præst, fuldt og helt har givet afkald på i henhold til den af os nylig
udstedte bestemmelse om et flertal af digniteter, personater, kirker og
kirkelige embeder — hvilke man ikke kan have uden lovlig dispensation,
og som der i visse tilfælde også skal gives afkald på af dem, som ellers
har dem ved apostolisk dispensation1) — vides at være ledig for tiden
og ingen uden os kan råde over den, fordi vi tidligere specielt har forbe
holdt os og nævnte sæde at overdrage og dispensere med hensyn til alle
digniteter, personater, embeder og kirkelige beneficier, som ifølge denne
bestemmelse måtte blive ledige, idet vi erklærede det for tomt, ugyldigt og
uden betydning, dersom nogen med nogen myndighed herefter skulde
forsøge at handle herimod, overdrager vi Dig derfor — i ønsket om at
vise Dig, som indtil nu ikke har haft et gejstligt embede, en særlig nåde —
med apostolisk myndighed den fornævnte, således ledige kirke med al ret
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og tilbehør og giver Dig ligeledes provision på den. Samtidig erklærer vi
det for tomt, ugyldigt og uden betydning, hvad det også er, hvis nogen
bevidst eller ubevidst tidligere har forholdt sig anderledes med hensyn til
dette under påberåbelse af nogen myndighed eller for fremtiden måtte
forholde sig anderledes, uanset om nogen med hensyn til provision, som
de skal have på kirker eller kirkelige embeder i de egne har opnået almin
deligt eller særligt brev af nævnte sæde eller dettes legater, selv om man
derved er skredet til forbud, forbehold og afgørelse eller noget andet, idet
vi vil, at Du med hensyn til opnåelsen af nævnte kirke skal gå forud, men
at der derved ikke må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå
andre kirker og embeder, eller uanset om nogen af fornævnte sæde har
fået bevilget, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision
af nogen og ikke kan tvinges hertil, og at på kirker eller kirkelige embeder,
som de i fællesskab eller særskilt har ret til at overdrage eller til at råde
over på en hvilkensomhelst anden måde, skal ingen kunne få provision
ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet om
handler denne bevilling og uanset hvilkensomhelst anden almindelig
eller særlig begunstigelse fra dette sæde, hvilken ordlyd den så end har,
hvorved, når den ikke tydeligt er omtalt eller fuldstændigt optaget i dette
brev, virkningen af denne nåde på nogen måde kan hindres eller opsættes,
og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale
sted. Intet menneske må altså på nogen måde vove at bryde dette vort
overdragelses-, provisions- og forordningsbrev eller i dumdristig forvoven
hed gå imod det. Men hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han
vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 27. juni i vort
(pontifikats) tredje år.
1) c. i. Extr. loa. tit. 3.

1319. 27. juni. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger provst (Karl) og Anselm af København, kannik i

Slesvig, samt Tyge Rimen, kannik i Ribe, at indføre Peder Klimt som sognepræst i
Fjelstrup.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde til vore elskede sønner (Karl) provst og Anselm af
København, kannik i Slesvig, og magister Tyge af Rimen, kannik i
Ribe, med hilsen.

P
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Retskaffenhedens fortjenester1) o.s.v. indtil ‘særlig omtale sted’. Derfor
pålægger vi Eder, at I enten alle tre eller to af Eder eller blot en af Eder
personligt eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal ind
føre samme Peder eller hans befuldmægtigede på hans vegne i faktisk
besiddelse af samme sognekirke, dens ret og tilbehør og forsvare ham
efter indførelsen efter at have fjernet enhver, som uretmæssigt måtte
besidde den, idet I sørger for, at han eller nævnte befuldmægtigede
for ham fredeligt kan nyde denne besiddelse, og at der fuldtud svares
ham af samtlige kirkens frugter, indtægter, oppebørsler, rettigheder og
indkomster, uanset alt det ovennævnte eller om nogle af samme sæde har
fået bevilget, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller
banlysning ved et apostolisk brev, som ikke helt og udtrykkeligt og ord
til andet omtaler denne bevilling, idet I med kirkens straf uden mulighed
for appel tugter de genstridige. Givet som ovenfor2).
1) jf. brev nr. 121. — 2) d.v.s. d. 27-juni 1319 (nr. 121).
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1319. 28. juni. Æbelholt.

Niels Todde og hans hustru Gunhild giver jordegods på Sjælland som sjælegave

til Æbelholt kloster.
Afskrift i Æbelholtbogen.

iels kaldet Todde og Gunhild hans hustru til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at det gods, som vi har i Børstingerød i Lyngeherred, løst og fast, nemlig 13 ørtug skattejord, og det gods, som vi har
i Kyndby, ^l2 ørtug, løst og fast, og alt det gods, som vi har i Gerlev i
Horns herred, løst og fast, og alt det gods, som vi har i Kagerup i Merløse
herred i Søndersted sogn, overdrager og tilskøder vi de ærværdige mænd
og gode herrer, abbeden og konventet i St. Vilhelms kloster i Æbelholt,
hvor vi vælger os vor grav, for vore sjæles frelse at besidde med rette evin
delig.
Jeg Niels Todde erklærer ved dette brev, at jeg gør dette gods sikkert
og frit for disse herrer over for krav fra en hvilkensomhelst side. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende
de gode mænd: Herlug, min svigersøn, Anders Redesvend og min søn Es-

N
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bern, idet min søn Lars og Niels Thyrgersen var nærværende og samtyk
kede. Givet i Æbelholt i det herrens år 1319 dagen før apostlene Petrus’
og Paulus’ dag.

1319. 29. juni. Wismar.
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Kong Erik 6. Menved anmoder rådet i Lübeck om at betale den værneskat, staden

skal erlægge til ham for andet halvår af 1319, til Johan Rosendal.
Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til sine elskede venner i
Kristus, de gode mænd, rådmændene i Lübeck, hilsen og kærlighed
med Gud.
Vi beder Eder indtrængende om, at I omgående udbetaler til nærværende
brevviser, herr Johan Rosendal, i vort navn eller til hans visse bud, som
overbringer dette brev, 300 pund lybske penge, som I er pligtige at betale
os førstkommende juledag; for dette beløb, når det er betalt til ham, er
klærer vi Eder med dette brev for kvit og fuldstændig fritagne at være.
Givet i Wismar i det herrens år 1319 på apostlene Petrus’ og Paulus’ dag
under vort segl.

E
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Kong Erik 6. Menved giver rådet i Lübeck kvittering for erlæggelse af stadens
værnepenge for andet halvår af 1319 til Johan Rosendal.
Original i Lübeck.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til sine elskede venner
i Kristus, de gode mænd, rådmændene i Lübeck, hilsen og kærlighed
med Gud.
I skal vide, at vi for de 300 pund lybske penge, som I har ydet herr
Johan kaldet Rosendal i vort navn til den førstkommende Sankt Hansdag,
med dette brev erklærer Eder for fuldstændig fritagne at være. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Wismar i det
herrens år 1319 på apostlene Petrus’ og Paulus’ dag i vor nærværelse.
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1319. 30. juni. Wismar.

Kong Erik 6. Menved og fyrst Henrik 2. af Meklenborg slutter forlig med biskop

Herman af Schwerin.
Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, og Henrik, af samme
I nåde herre af Meklenborg og Stargard, til alle, som ser dette brev,
hilsen med alles frelser.
Vi erkender og ønsker, at det skal komme til såvel de nulevendes som
fremtidiges kendskab, at der mellem os på den ene og den ærværdige
fader i Kristus, herr Herman, biskop af Schwerin, på den anden side er
aftalt et forlig, som nedenfor anføres1) : at vi skal bistå samme herr biskop
i hans retfærdige sager til evig tid, og at han i vore retfærdige sager skal
stå til vor tjeneste til evig tid med alle sine vasaller, befæstninger og lande.
Og de gældsforpligtelser, vi har over for ham, og som han måtte kunne
bevise os med redeligt regnskab, skal vi betale ham eller hans rette efter
følger til St. Mortensdag i det herrens år 1320 i staden Lübeck, hvorom vi
har givet (ham) vort brev2) og i fællesskab med håndslag aflagt løfte. Hvis
vi ikke betaler ham til omtalte termin, så skal vi Erik, danskernes konge,
fra da af gå i indlager i Vordingborg eller Søborg, og vi Henrik, Meklenborgs herre, i Brandenburg eller Sternberg, og ikke gå ud derfra,
medmindre vi har betalt ham, eller det sker med hans særlige godken
delse. Men hvis vi tilkalder samme herr biskop til vor bistand, skal han fra
den tid, da han bliver anmodet, og måneden ud have bemyndigelse til på
vore vegne at træffe en ordning i mindelighed eller efter loven3). Men
hvis han ikke i løbet af nævnte måned ordner sagen for os i mindelighed
eller efter loven, som forudskikket, skal han være vor hjælper fra da af, og
det samme skal vi omvendt gøre overfor ham. Men hvis ingen af os kal
der den anden til hjælp, skal vi forholde os i ro på begge sider, dog til
den andens tjeneste. løvrigt er der blevet forhandlet således om tienden
af fyrstendømmet Rostock, om hvilken der er strid imellem os, at vi for
nævnte herre af Meklenborg skal have bemyndigelse til inden år og dag
at træffe en ordning i mindelighed eller efter loven. Hvis vi ikke bilægger
striden, skal vi indrømme bispen, hvad han kan opnå med kanonisk ret.
Men hvis vi kan forsvare os med samme kanoniske ret, skal han ind
rømme os det, og dette skal have sin gyldighed på begge sider uden no
gen vrede. På lignende måde skal vi, herren af Meklenborg, ligeledes
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have bemyndigelse til i mindelighed eller efter loven inden år og dag at
træffe en ordning i mindelighed eller efter loven med hensyn til ind
dæmningerne af møllerne i Rostock og tienden af Rövershagen og Wasmodeshagen, af helligåndsgården og af staden Rostock mark. Hvis vi
ikke bilægger den, så skal vi indrømme bispen, hvad han kan opnå med
sin kanoniske ret, og hvis borgerne i Rostock kan forsvare sig, skal bispen
omvendt indrømme dem det samme, og dette skal gælde ganske enkelt for
begge parter uden nogen vrede. Vi har, og sammen med os Ingvar Hjort,
Klemens Herlugsen, Albert Albertsen, Anders Nielsen, Johan Rosendal af
Piessen, Wichbert Lützow, Siegfried af Plön, Reimar af Mallin, givet løfte
med håndslag om, at alt dette ubrydeligt skal overholdes. Til vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i Wismar i det
herrens år 1319 på apostlen Paulus’ mindedag.
1) jf. nr. 95 og 127. — 2) kendes ikke. — 3) jf. nr. 95 note 1.

1319. 30. juni. Wismar.
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Biskop Herman af Schwerin slutter forbund med kong Erik 6. Menved og fyrst

Henrik 2. af Meklenborg.
Original i Schwerin.

erman, af Guds nåde biskop af Schwerin, til alle, som ser dette brev,
hilsen med alles frelser.
Vi erkender og ønsker1), at det skal komme til såvel de nulevendes som
fremtidiges kendskab, at der mellem den høj bårne fyrste, herr Erik, de
danskes og venders konge, og den velbyrdige mand, herr Henrik af
Meklenborg og Stargard på den ene side og os på den anden er aftalt et
forlig, således som nedenfor anføres: at vi skal bistå dem i deres retfær
dige sager til evig tid med alle vore vasaller, befæstninger og lande. Og de
gældsforpligtelser, de har over for os, og som vi måtte kunne bevise dem
med redeligt regnskab, skal de betale os eller vor rette efterfølger til St.
Mortensdag i det herrens år 1320 i staden Lübeck, hvorom de har givet
deres brev og i fællesskab med håndslag aflagt løfte. Hvis de ikke betaler
os til omtalte termin, så skal fornævnte danske konge gå i indlager i Vor
dingborg eller Søborg og herren af Meklenborg i Brandenburg eller Stern
berg og ikke gå ud derfra, medmindre de har betalt os, eller det sker med
vor særlige godkendelse. Men hvis vi stævner samme herrer, kongen og
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meklenborgeren, til vor hjælp, skal de fra den tid, da de bliver stævnet, og
måneden ud have bemyndigelse til at træffe en ordning i mindelighed
eller efter loven2), og hvis de ikke i løbet af denne måned træffer en ord
ning for os, som forudskikket, skal de fra da af være vore hjælpere, og det
samme skal vi omvendt gøre overfor dem. Men hvis ingen af os kalder den
anden til hjælp, skal vi forholde os i ro på begge sider, dog til den andens
tjeneste. løvrigt er der blevet forhandlet således om tiender af fyrsten
dømmet Rostock, om hvilken der er strid mellem den herre konge og os,
at fornævnte herre af Meklenborg skal have bemyndigelse til inden år og
dag at træffe en ordning i mindelighed eller efter loven; hvis han ikke
bilægger striden, skal de indrømme os, hvad vi kan opnå med vor kano
niske ret. Men hvis fornævnte konge kan forsvare sig med den kanoniske
ret, skal vi indrømme ham det, og dette skal have sin gyldighed på begge
sider uden nogen vrede. På lignende måde skal nævnte herre af Meklen
borg ligeledes have bemyndigelse til inden år og dag at træffe en ordning
i mindelighed eller efter loven med hensyn til inddæmningen af møllerne
i Rostock og tienden af Rovershagen og Wasmodeshagen, af helligånds
gården og af staden Rostocks mark. Hvis han ikke bilægger den, skal
de indrømme os, hvad vi kan opnå med vor kanoniske ret, og hvis bor
gerne i Rostock kan forsvare sig, skal vi omvendt indrømme dem dette,
og dette skal gælde ganske enkelt for begge parter uden nogen vrede.
Vi har, og sammen med os Ulrich Maltzan, Georg Hasenkopf, Hen
rik Thun, Luder af Treschow, riddere, Konrad Overberg, Eckhard af
Alversdorf, Johan Babbe, Ficke Babbe, Nicolaus af Treschow, væbnere,
givet løfte med håndslag om, at alt dette ubrydeligt skal overholdes. Til
vidnesbyrd er vort segl hængt under dette brev. Givet i Wismar i det her
rens år 1319 på den hellige apostel Paulus’ mindedag.
1) jf. nr. 95 og 126. — 2) jf. nr. 95 note 1.
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1319. 30. juni. Wismar.

Kong Erik 6. Menved overdrager biskop Herman af Schwerin og hans kirke
landsbyerne Emekenhagen og Kuhlrade med undtagelse affire hufen.
Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, som ser dette
I brev, hilsen evindelig med Gud.

E

30. juni 1319

99

Nr. 130

Alle skal vide, at vi overlader og frit afstår til nærværende brevviser
den ærværdige fader herr Herman, biskop, og til kirken i Schwerin
landsbyen Emekenhagen og landsbyen Kuhlrade, undtagen fire hufen i
sammes mark på den anden side åen, med al ret, hvormed nævnte kirke
vides at have haft dem før. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Wismar i det herrens år 1319 på den hellige apostel
Paulus’ mindedag.
1319. 30. juni. Avignon.
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Pave Johannes 22. udnævner Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, til sin kapellan.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Vilhelm Krag, lærer i lovkyndighed og
kannik i Lübeck, vor kapellan. Når vi lægger mærke til Dine frugtbare
kundskaber og ser på de andre strålende dyder, som Herren i sin nåde
har skænket Dig, tilstår vi gerne Din person vor nådige gunst. Da Du af
denne grund frembyder et kærkomment syn for os, og vi gerne vil vise
Dig særlig bevågenhed, har vi for at vise Dig større ære ment at burde
optage Dig i vore kapellaners kreds. Ret da Dit sind mod sådanne gode
gerninger, at Du ved den Dig viste ære kan gøre Dig mere fortjent til
Guds nåde og værdigere til yderligere nådesbevisning af det apostoliske
sæde. Givet i Avignon den 30. juni i vort (pontifikats) tredje år.
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Pave Johannes 22. giver sin kapellan Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, lov til at

gøre testamente.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

I Hl vor elskede søn Vilhelm kaldet Krag, doktor i lovkyndighed og kanJL nik i Lübeck. Jordelivets kår er usikre, og hvad der har synlig væren,
nærmer sig synligt til ikke-væren. Idet Du på frelsebringende måde tager
dette i gavnlig betragtning, ønsker Du at foregribe Din jordiske vandrings
sidste stund med en testamentarisk bestemmelse. Vi bøjer os altså for Dine
bønner og giver Dig i kraft af dette brev frihed og fuldmagt til frit ved
testamente at træffe bestemmelse angående det gods, Du har erhvervet,
hvorfra Du end har erhvervet det, med undtagelse af hvad Du har erhver7*
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vet gennem Din kirke eller andre kirker, men iøvrigt hvad Du har erhver
vet på lovlig måde, og som i alle måder vides at tilhøre Dig, og til — om
end inden for rimelige grænser — at råde over rørligt kirkegods, der er og
vil blive betroet Dig til rådighed og bestyrelse, dog ikke, hvad der er
bestemt til tjenesten ved eet eller flere altre i kirker, som Du har fået eller
vil få overdraget, eller til en særlig gudstjeneste eller brug i disse kirker,
samt alt muligt rørligt gods, Du gennem en eller flere kirker har er
hvervet eller ud i fremtiden vil erhverve, og til deraf at afholde sømme
lige og rimelige udgifter ved Din begravelse og vederlægge dem, der
har tjent Dig i Dit livs dage, hvad enten de er Dine slægtninge eller
andre, alt efter fortjeneste, og til forøvrigt, efter fradrag af samme
kirkers gæld, for at kirkerne ikke skal blive forgældede, at råde derover til
fromme formål. Men det er vor vilje, at Du ved fordelingen af dette
kirkegods, i forhold til hvad der bliver tilbage, skal vise Dig gavmild over
for de kirker, hvorfra Du har fået det og for fremtiden vil få det, således
som Din samvittighed tilsiger Dig og Du anser det for at tjene Din sjæls
frelse. Givet i Avignon den 30. juni i vort (pontifikats) tredje år.
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[før 1319. 1. juli].

Biskop Peder Pag af Odense giver Jens Tyndskag, forstander ved vor frue
kirkes skole i Odense, 11I2 mark korn og peblingene sammesteds 10 mark korn årlig
til deres underhold, så lange han lever.
Referat af Jac. Bircherod.

mtrent år 13081) blev det forandret med skolen, thi provsten til vor
frue kirke byggede siden en pogeskole, som den kaldes, på vor frue
kirkegård, den blev færdig i Erik Menveds tid, og Jens Tyndskæg blev
udnævnt til skolemester der. Til hans årlige løn blev lagt degnerenten2)
af Stenløse og Fraugde kirker, som beløb sig til i72 mark korn eller 24
tønder korn3). Der var da 32 peblinge i skolen, som biskop Peder Pag
gav 10 mark korn, som var 160 tønder korn, årlig til deres underhold,
så længe han levede.

O

>) årstallet beror sikkert på gætning. Efter al sandsynlighed er brevet dog ud
stedt før 1319 1. juli, jf. nrr. 132-33. — 2) da dette begreb ikke kendes i middelalde
ren, må det være Bircherods gengivelse af redditus ecclesiae eller lignende. — 3) forkert
omregnet af Bircherod, en mark korn var 40 td. hvede eller rug, 48 td. byg og 80 td.
havre.
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Pave Johannes 22. giver peblingene ved vor frue kirkes skole i Odense bekræf
telse på det jordegods, som roskildekanniken Bonde Hugorm har givet dem.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner peblingene i skolen i Odense ved vor frue kirke
i Odense.
Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, kræver både billighed
og fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omhyggelig omsorg for, at
det virkeliggøres på behørig måde. I Eders for os forelagte ansøgning
udtales det, at vor elskede søn Bonde Hugorm, kannik ved kirken i Ros
kilde, med tanke på sin egen sjælefrelse og i ønsket om ved en lykkelig
handel at ombytte det jordiske med det himmelske og det forgængelige
med det evige, med from og klog gavmildhed — således som det nærmere
siges at stå i denne kanniks åbne og med hans segl bekræftede brev des
angående — til underhold for Eder og Eders efterfølgere som peblinge i
samme hus har skænket Eder og Eders hus nogle gårde i Hjermeslev i
Vendsyssel, i Agger i Ty syssel og i Harendrup med 10 mark sølvs jord
med 3 gårdsæder og alt, hvad dertil hører, og sammesteds i Harendrup en
anden gård med 10 mark sølvs jord, en mølle og en grund, som på folke
målet kaldes toft, og en gård i Brænderup med 18 øre sølvs jord tilligemed
jord til 6 mark sølv i skyld på *Gerikstath mark ved Odense med alle
tilliggender og tilbehør, og jorder til en værdi af 2 mark sølv på *Burthorp
mark i Odense stift, som denne kannik en gang personlig havde rådighed over.
Vi bøjer os altså for Eders bønner, og da vi anser det, der således klogt er
foretaget med hensyn hertil, for ret og rigtigt, stadfæster vi det med apo
stolisk myndighed og bekræfter det med dette brev. Intet menneske må
bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod
det. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han derved
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og
Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 1. juli i vort (pontifikats) tredje år.
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Pave Johannes 22. stadfæster kong Erik 6. Menveds gave afjordegods i Hjermeslev

og andetsteds og biskop Peder af Odenses henlæggelse af Fraugde kirke til peblingene
ved vor frue kirkes skole i Odense.
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il vore elskede sønner peblingene, hvis hus er beliggende i staden
Odense ved vor frue kirke i Odense. Hvad der vides at tjene til Guds
navns ære og til gudstjenestens fremme, bør styrkes med apostolisk værn,
for at det kan bestå fast og ubeskåret evindelig i fremtiden. Fra vor kære
søn i Kristus Erik, de danskes og venders høje konge, er der forelagt os en
ansøgning, som går ud på, at han fornylig til ære for Gud den almægtige
og hans moder den hellige jomfru Maria og til forladelse for sine egne og
sine forældres synder som underhold for 12 peblinge i staden Odense i
skolen ved vor frue kirke i Odense med kongelig gavmildhed har skænket
og overdraget alt det gods, han da besad i Hjermeslev i Vendsyssel i
Børglum stift, Stenløse i Merløse herred i Roskilde stift, Gamborg i Vends
herred i Odense stift, og dertil alt det gods i Kærby i samme Odense stift,
som den nu afdøde lægmand i Odense stift Niels Tind havde haft, og som
på lovlig vis var tilfaldet kongen, med al ret, marker, enge, græsgange, møl
ler, vand, fiskedamme, skove og alt deres øvrige tilbehør i skov og på åben
mark, og tillige sin kongelige ret til såvel 40 marks bøder som til lavere bøder,
for at det til evig tid skulde vedblive at anvendes til Eder, idet han med råd og
samtykke fra sit riges bedste mænd har overladt Eder patronatsretten og al
anden ret, som han og hans forfædre havde haft i denne kirke fra arilds
tid, således at der, når en af Eder og af dem, der til enhver tid er blevet
uddannet der, optages i præstestanden eller på anden måde af en eller
anden grund går ud af Eders hus, efter kongens og hans kongelige efter
følgeres vilje i stedet for den ordinerede eller udgåede skal antages en an
den, og således at I skulle være pligtige at overvære gudstjenesten i kirken,
for at denne gudstjeneste kunde holdes med større fromhed til ære for Gud
hans moder, den hellige jomfru Maria og yderligere forøges i overens
stemmelse med Eders forstanders forskrift, bestemmelse og anordning.
Kongen har imidlertid forbeholdt sig og samme efterfølgere til evig tid
fuld og fri ret til på dette gods at indsætte Eders forstander, og når det
måtte behage ham efter ønske at antage en ny, og han har med hensyn
til det oven anførte sat den betingelse, at hvis det i hans levetid måtte
behage ham at ombytte fornævnte gods med andet, som kunde være
nyttigere for Eder, skal han, men kun han, i sin levetid have adgang og
myndighed dertil uanset de ovennævnte donationer og uden hensyn til
alle dertil knyttede vilkår. Vor ærværdige broder biskop Peder af Odense
har også med sin myndighed som stiftets biskop stadfæstet denne anordning,
og han har uigenkaldelig tillagt Eders hus fornævnte kirke og forenet den
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dermed i kraft af fornævnte myndighed, dog med den bestemmelse, at
kirkens sognepræst til enhver tid skal præsenteres af kongen og hans efter
følgere, men skal have sjælesorgen overdraget af bispen og hans efterføl
gere, under hvem sognet hører, og han har taget de peblinge, som i
kommende tider vil være der, under kirkens beskyttelse og sit særlige
værn, som om de var gejstlige i hans stift. Senere har nævnte biskop med
sin myndighed som stiftets biskop tillagt Eders hus sognekirken i Fraugde
i Odense stift med tilslutning og samtykke fra samme kirkes patroner
efter nævnte konges ønske, dog således at Eders lærer — for øjeblikket og
til enhver tid — skulle have klæder af indtægterne af samme kirke i Fraugde
og være pligtig altid at holde Eder med skolebøger under forudsætning af,
at der i kirken i Fraugde indsættes en evig vikar til at have sjælesorgen og
gøre tjeneste på rosværdig måde ved gudstjenesten, således som det nær
mere står skrevet i et åbent og med bispens og kongens segl bekræftet
brev herom. Idet vi altså bøjer os for kongens bønner, og da vi anser det
foran anførte for ret og rimeligt, stadfæster vi det med apostolisk myndig
hed efter sikker viden herom, og vi bekræfter det med denne skrivelses
værn. Intet menneske må driste sig til at bryde dette vort stadfæstelsesbrev
eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at
forsøge dette, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almæg
tiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den
1. juli i vort (pontifikats) tredje år.

1319. 3. juli. Ribe.
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Biskop Jens af Ribe stadfæster sin forgænger, biskop Kristian i.s overenskomst
med Løgum kloster 1298 30. december.
Afskrift i Løgumbogen,

ens, af Guds nåde biskop i Ribe, hilser alle, der ser dette brev, evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at vi har set det nedenfor skrevne brev, der har følgende
ordlyd: Kristian, af Guds nåde biskop i Ribe, til alle, der ser dette brev
(o.s.v.-DRB. II 4 nr. 339). Vi erklærer for gyldige og godkender der
for ved dette brev med vort kapitels billigelse og samtykke de forord
ninger, overenskomster og aftaler, der er sluttet af vor velærværdige for
gænger, herr Kristian, salig ihukommelse. Til vidnesbyrd herom er vort
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segl og vort kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i det her
rens år 1319 den 3. juli.
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1319. 4. juli. Avignon.

Pave Johannes 22. giver generalprioren og brødrene af karmeliterordenen tilladelse
til at oprette fem klostre i Tyskland, Sverige (?), Danmark og Norge.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner generalprioren . . og brødrene af den hellige
Marias orden af Karmels bjærg.
Vi ser, at det ved himlens nåde er givet og forundt Eder, at I overalt,
hvor I færdes, i lige grad ved ordets lære og ved Eders eksempel kalder de
troende folkeslag til frelsens nåde. Derfor er og bør det være os og det apo
stoliske sæde magtpåliggende at udbrede Eders klostre vidt og bredt over
jordens kreds, for at vi, jo mere vi udbreder dem, desto stærkere — efter
som vi stoler på ham, der er al nådes ophav — kan mærke Eders velbe
hagelige gerningers vellugt til de troende kristnes opbyggelse. I Eders for os
forelagte ansøgning udtales det, at Eders orden, som er stiftet i landene på
den anden side havet1) og har taget sit navn efter den glorværdige jomfru
Maria, som følge af at den senere end de andre ordener er begyndt at blive
udbredt i landene på denne side havet, ikke som de fornævnte andre orde
ner har kunnet udbredes rundt i verdens forskellige lande. Derfor har I
ydmygt ansøgt os om, at vi af særlig nåde ville værdiges at give Eder til
ladelse til at udbrede og udvide Eders orden i de forskellige egne og steder,
hvor troende kristne bor, til gudsdyrkelsens fremme. Da vi nærer særlig
from hengivenhed for denne orden og har den inderlig kær, og da vi af
hjærtet ønsker, at ordenens forgreninger til ære for den glorværdige jomfru
må nå ud over den ganske jord, ønsker vi i denne sag velvilligt at imøde
komme Eders ønsker og giver Eder ved dette brev frihed og fuldmagt til
i Tyskland, Sverige2), Danmark og Norge uden indgreb i andres ret frit
at modtage fem vel at mærke fremtrædende steder, hvor det vil være til
gavn for brødrene af Eders orden at opholde sig, og på de således modtagne
steder bygge og have kapeller, bedehuse, ordenshuse, værksteder og hvad
I ellers har brug for, uanset vor forgænger, salig ihukommelse pave Bonifacius 8.s bestemmelse3), hvorved det udtrykkelig forbydes, at brødre af
tiggermunkeordenerne på nogen måde må driste sig til at modtage ordens-
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huse og stiftelser af hvad art de end er, til at bebo eller nyopføre uden
særlig tilladelse fra det apostoliske sæde, som fuldstændigt og udtrykkeligt
omtaler dette forbud samt den erklæring i bestemmelsen, som har erklæret
det for ugyldigt og magtesløst, om der handles anderledes og uanset en
hvilkensomhelst bestemmelse udstedt herom. Det er også vor vilje, og vi
har i kraft af dette brev bestemt, at disse klostre og steder, I som ovenfor
angivet modtager og opfører, skal nyde og bruge alle friheder, immuni
teter, undtagelsesbestemmelser og privilegier, som af fornævnte sæde er
tilstået Eder og denne orden. Intet menneske må bryde dette vort tilladel
ses-, viljes- og bestemmelsesbrev. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette,
skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans
hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 4. juli i vort
(pontifikats) tredje år.
1) d.v.s. Palæstina. — 2) beror på en tvivlsom rettelse, teksten har Boetie (f. Svetie),
hvilket kan betyde Bohmen. — 3) c. 1 VI de religiosis domibus III 17; c. 1 VI de ex
cessibus prælatorum et subditorum V 6.

1319. 5. juli. Wismar.
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Kong Erik 6. Menved forpligter sig til at betale staden Rostock 300 mark vendisk

førstkommende Mortensdag.
Original i Rostock.

rik, af Guds nåde de danskes og venders konge, hilser alle, der ser dette
1 brev, evindeligt med Gud.
Alle skal vide, at vi i sandhed er pligtige at betale nærværende brev
visere rådet og vore borgere i Rostock 300 mark vendisk ubeskåret til
førstkommende Mortensdag. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Wismar i det herrens år 1319 torsdag i ugen efter
apostlene Petrus’ og Paulus’ dag i vor nærværelse.

E

1319. 12. juli. Avignon.

137

Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved tilladelse til at vælge, hvilken
biskop eller abbed han ønsker til sin skriftefader, for at han kan give ham absolution

i hans dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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il vor kære søn i Kris tus Erik, Danmarks høje konge.
Din lysende, pletfri tro og fromhed og nu også den glødende kær
lighed, Du vides at nære til os og den romerske kirke, fortjener med rette,
at vi med villig gunst tilstår Dig det, hvorved Du, som Du fromt ønsker det,
med Guds hjælp kan få fred i Din samvittighed og frelse for Din sjæl. Der
for bøjer vi os for Dine fromme bønner og bevilger Dig, høje konge, i
kraft af dette brev, at Du kan vælge en hvilkensomhelst biskop og abbed til
skriftefader, som i tilfælde af, at dødens fare synes at true Dig, eengang for
alle kan give Dig fuld forladelse for alle de synder, Du af hjertet angrer og
med munden skrifter, og på vore vegne give Dig absolution, så vidt som kir
kens nøglemagt strækker sig, og han anser det for velbehageligt i den
himmelske majestæts øjne, dog således at denne Din skriftefader med
hensyn til sådant, hvorfor Du skulde give bod til en anden, skal pålægge
Dig at give denne bod, hvis Du skulde leve længere, i egen person, og hvis
Du skulde afgå ved døden, ved Dine arvinger, og denne bod skal Du eller
de, som ovenfor sagt, være pligtige at give. Intet menneske må bryde dette
vort indrømmelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis
nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han derved vil på
drage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’
vrede. Givet i Avignon den 12. juli i vort (pontifikats) tredje år.
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Pave Johannes 22. tildeler sin kapellan Vilhelm Krag et kanonikat og en præbende

i Schwerin.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Vilhelm kaldet Krag, lærer i lovkyndighed, kannik
i Schwerin og vor kapellan. Vor moder kirkens nådige bevågenhed,
som med glæde viser sig gunstig og bevågen overfor fromme og velfortjente
personer, omfatter med så meget større glæde de personer, der er i besid
delse af boglige kundskaber, smykker sig med hæderlig vandel og på anden
måde udmærker sig ved dyders og retskaffenheds fortjenester, med sin
nådige gunst, som den bringer i erfaring, at en sådan gunst støtter deres
dyders nidkærhed. Da altså et kanonikat og en præbende, som den nu af
døde Johannes Biilow, i sin tid kannik ved samme kirke, ved sindød havde
der i samme kirke, da han for nylig er afgået ved døden her ved det aposto-
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liske sæde, vides nu for tiden at være ledige ved samme apostoliske sæde,
og da ingen andre end vi har rådighed derover, eftersom vi og samme
apostoliske sæde i sin tid forud for denne ledighed særlig har forbeholdt os
at overdrage og råde over alle kanonikater og præbender og øvrige kirke
lige embeder, som da var eller i fremtiden vilde blive ledige ved nævnte
sæde, idet vi erklærede det for ugyldigt og magtesløst fra da af, om nogen
med hvilkensomhelst myndighed, vidende eller af uvidenhed, skulde for
søge at optræde anderledes angående dette, overdrager vi Dig i ønsket om
at vise Din person, som vi af egen erfaring fra Din tjeneste hos os ved er i
besiddelse af boglige kundskaber, er smykket ved hæderlig vandel og
karakter og udmærket ved mangfoldige andre dyders fortjenester, vor sær
lige gunst og nåde, med apostolisk myndighed fornævnte således ledige
kanonikat og præbende med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør og giver
Dig også provision derpå. Vi erklærer det for ugyldigt og magtesløst,
hvad det faktisk er, om nogen med hvilkensomhelst myndighed, vidende
eller af uvidenhed, indtil nu muligvis har forsøgt eller i fremtiden vil
forsøge at foretage noget desangående, uanset hvilkesomhelst herimod
stridende bestemmelser og sædvaner ved samme kirke, selv om de er be
kræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden be
styrkelse, eller om nogen med apostolisk eller hvilkensomhelst anden
myndighed er anerkendte som kanniker i samme kirke eller anstrenger sig
for at få anerkendelse, eller med hensyn til provision, de skal have på
kanonikater og præbender i nævnte kirke har fået særligt eller angående
gejstlige beneficier i de egne har fået almindeligt brev af os eller vore for
gængere som romerske paver eller nævnte sædes legater, selv om man der
ved er skredet til forbud, reservation eller afgørelse eller er gået frem på
nogensomhelst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til
opnåelse af dette kanonikat og denne præbende skal foretrækkes for alle
disse, men at der ikke derved skal gøres nogen indskrænkning i deres ret
til at opnå andre kanonikater og præbender; (vor overdragelse gælder)
endvidere, uanset om vor ærværdige broder biskop Herman af Schwerin
og vore elskede sønner kapitlet der eller hvilkesomhelst andre, i fællesskab
eller hver for sig, har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være
pligtige til anerkendelse eller provision af nogen og ikke skal kunne tvinges
dertil, og at på kanonikater og præbender i samme kirke eller andre gejst
lige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse,
provision eller rådighed på hvilkensomhelst anden måde, ingen skal kunne
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få provison ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til
andet omtaler denne bevilling; endelig uanset hvilkensomhelst anden be
gunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den
end har, hvorved, når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning
optaget i dette brev, virkningen af denne vor nådesbevisning på nogen
somhelst måde kan hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis
fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; eller uanset at
vi nylig har givet Dig provision på et kanonikat i kirken i Lübeck, og Du
ved vort brev af en bestemt ordlyd1) vides at have fået ventebrev på en
præbende, dignitet eller personat eller et lavere embede med eller uden
sjælesorg i samme kirke i Lübeck; (vor overdragelse gælder også) hvis Du
ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville over
holde bestemmelser og sædvaner i denne kirke i Schwerin, når Du blot i
Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den og, når Du
kommer til denne kirke, gør det i egen person. Intet menneske må bryde
dette vort overdragelses-, provisions- og bestemmelsesbrev eller i dumdri
stig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge det,
må han vide, at han derved pådrager sig Gud den almægtiges og hans hel
lige apostle, Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 12. juli i vort
(pontifikats) tredje år.
1) jf. nr. 106 (også nr. 107).
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1319. 12. juli. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger biskop Henrik af Lübeck, provst Karl i Slesvig og
sin kapellan, kanniken Buxolus fra Parma, at indføre Vilhelm Krag som kannik i

Schwerin.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde til vor ærværdige broder biskop (Henrik) i Lübeck og
vore elskede sønner provst (Karl) ved kirken i Slesvig og Buxolus fra
Parma, kannik ved kirken i Tournai, vor kapellan.
Vor moder kirkens nådige bevågenhed o.s.v. indtil ‘gør det i egen
person’1). Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af
Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal ind
føre samme Vilhelm eller hans befuldmægtigede på hans vegne i faktisk
besiddelse af nævnte kanonikat og præbende ved samme kirke i Schwerin

log
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med dens ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen efter at
have fjernet enhver, som måtte have den i sin besiddelse, og lade ham
eller nævnte befuldmægtigede for ham blive anerkendt som kannik og
broder til samme præbende efter at have fået plads i koret og sæde i
kirkens kapitel med fuld kanonisk ret, og sørge for, at der fuldt ud svares
ham af samtlige frugter, indtægter, oppebørsler, rettigheder og indkomster
fra kanonikatet og præbenden i kirken i Schwerin, uanset alt det ovennævnte
eller om fornævnte biskop og kapitel eller hvilkesomhelst andre, under eet
eller hver for sig, har fået bevilget af dette apostoliske sæde, at de ikke skal
kunne rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et apostolisk
brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevil
ling, idet I med apostolisk myndighed uden mulighed for appel på vore
vegne tugter dem, der sætter sig op herimod. Givet som ovenfor.
1) jf. nr. 138.

1319. omkr. 22. juli.
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Tingsvidne, at Palle Jonsen af Støvring på Åbo sysselting skødede til Broder,
kannik i Århus, en gård i Trollerup og en mølle sammesteds med Gydeløkke og alle

andre tilliggender for 300 mark penge.
Afskrift i Århusbogen.

ve Thomasen, Mikkel Ovesen af Fur, Troels, præst i Norring, Sven
Friis af Mølhave, Lave Vognsen, Niels Pallesen af Skorup, Niels
Saksesen, Anders Nielsen af Harlevholm, Sven Bøgeskov, Bent Krabbe,
Peder Eskilsen af Kondrup, Palle Bjørnsen og Gunner Urt1) til alle, [der
ser] dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har været tilstede, set og hørt på Åbo sysselting, at
den gode og velbyrdige mand Palle Jensen af Støvring på dette ting til
den gode mand herr Broder, kannik i Århus2), der også personligt var til
stede på samme ting, for 500 mark gængse penge uden noget som helst
forbehold med undtagelse af kornet, der på den tid stod på de fornævnte
marker solgte og skødede en gård i Trollerup i Skivholme sogn at besidde
med rette til evig tid, nemlig toften og husene og møllen sammesteds med alt
deres tilliggende, Gydeløkke og alle de andre marker, enge, skove og søer,
dyrket og udyrket, hvor det end er beliggende, såvel øst som vest for åen,
der strømmer igennem der, således som herr Niels Lænde vides at have

O
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besiddet det, hvilken gård og mølle med deres fornævnte tilbehør han i for
vejen havde lovbudt i Viborg på landstinget til sin hustru, fru Helene, den
nævnte herr Niels Lændes datters slægtninge at købe samme, der var til salg
til slægtningene. Med hensyn til de 500 mark gjorde den samme Broder
fornævnte Palle Jensen fuldstændig kvit og frit for 200 mark over for Asser
Rampe, hvis kvitteringsbrev for samme pengesum han overgav denne Palle
på samme ting, og over for en vis Jens Basse af Skader, der da personligt
var til stede sammesteds, for 100 mark penge, idet denne Palle var tilstede
og velvilligt og gerne godkendte denne betaling. Samme Palle skødede
også til sin elskede hustru, fornævnte fru Helene, hvis han skulde dø uden
afkom med hende, til erstatning for fornævnte gård, mølle og øvrige ting
tre mark gulds jord af sit gods i Hald i Ommersyssel ogjord på 44 pund i
udsæd i Bådesby på Lolland at besidde evindelig, som han havde købt,
og som grænsede op til denne hans hustrus jorder sammesteds, og herr
Ove Thomasen modtog på fornævnte fru Helenes vegne denne skødning.
Den samme Palle lovede også, da erstatningen ikke var beliggende i
Åbo syssel, at han vilde foretage en anden fuld og lovlig skødning af
samme på de ting, hvor erstatningsjorderne Hald og Bådesby var belig
gende. Til vidnesbyrd om denne skødning og handling er vore segl hængt
under dette brev. Givet i det herrens år 1319 omkring ved den hellige
Marie Magdalenes dag.
1) i DGP. opfattet som eet navn: Gundrith (Gundred). — 2) jf. nr. 156.
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1319. 5. august.

Abbed Robert af Eldena slutter forlig med Stralsund vedrørende de tab, klostret
har lidt under krigen mellem staden og fyrst Vizlav 3. af Rygen.
Afskrift i Stralsund.

roder Robert, abbed i Eldena, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud . . .
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev sammen med
segl tilhørende den ærværdige fader, herr abbed Peder af Esrom1), som var
nærværende under forhandlingerne, der holdtes mellem os vedrørende
de fornævnte tab. Givet i det herrens år 1319 den 5. august.

B

1) Esromkloster var moderkloster til Eldena.

23- august 1319

III

1319. [15.—22. august]1).

Nr. 143
142

Grev Herman af Gleichen pantsætter en gård i Sørbymagle og 8 ørtug jord i

Gimlingeore til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur.

ornævnte Herman, greve af Gleichen, pantsatte til klostret en gård i
Sørbymagle og 3 ørtug jord i Gimlingeore på det vilkår, at dersom
han ikke indløste det inden 3 år, da skulde det som ejendom være hjemfal
den til klostret. 1319.

F

1) jf. nr. 143, hvor det siges, at det brev, som sikkert har været forlæg for denne regi
stratur, var udstedt i ugen efter vor frues himmelfart, jf. dog også nr. 166.

1319. 23. august. Hørby.
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Grev Herman af Gleichen bemyndiger herr Jens Degn og sin tjener Hartman til
på Flakkebjærg herredsting at skøde Antvorskov kloster det gods i Sørbymagle og

Gimlingeore, som han tidligere på Sjællands landsting havde pantsat til klostret.
Afskrift af Langebek.

erman, af Guds nåde greve af Gleichen, til alle, som får dette brev at
se, hilsen med ham, som ikke vil, at nogen skal gå til grunde.
Da vi nylig personligt på ottendedagen efter den hellige jomfru Marias
himmelfart var til stede på Sjællands landsting i Ringsted og sammesteds for
en sum og et beløb, som fyldigere indholdes i et brev herom1), ved skød
ning til pant forpligtede alt vort gods, løst og fast i Sørby(magle) med
alt dets tilbehør og otte ørtug pløjejord i Gimlingeore, (lovede vi), idet
vi vilde vise de klostergivne mænd, prioren og brødrene i johanniter
klostret i Antvorskov (særlig gunst) ... (at skøde dette gods) til johanniter
klostret på vort ting i Flakkebjærg herred, i hvilket fornævnte gods vides
at være beliggende, dersom vi personligt kunde være til stede. Men da vi
ikke personligt kan være der, giver vi i stedet for med dette brev de gode
personer og vore tro mænd, nemlig herr Jens kaldet Degn, og Hartman,
vor tjener, i fællesskab, således at ingen af dem skal indtage en fortrins
stilling, fuldmagt til at forpligte, skøde, pantsætte, afhænde og sætte i
besiddelse af fornævnte gods og til at gøre og udøve alt andet, som vi selv
kunde gøre med hensyn til det fornævnte eller noget af det, hvis vi kom til
stede, idet vi til evig tid vil holde for ret og afgjort, hvad der af dem eller

H
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af en af dem med hensyn til det fornævnte eller noget af det fornævnte
måtte blive bestemt. Til vidnesbyrd og vished om denne handling er vort
segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet i Hørby i det herrens
år 1319 dagen før den hellige apostel Bartholomeus’ dag.
1) jf. nr. 142.
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1319. 1. september. Avignon.

Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at gøre testamente.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Ærkebiskop Jens af Bremen får tilladelse til at gøre testamente.

1319. 1. september. Avignon.
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Pave Johannes 22. giver ærkebiskop Jens Grand af Bremen tilladelse til i 3 år at

lade kirker og kirkegårde, der er vanhelligede i hans stift, genindvi ved dertil egnede
personer.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

rkebiskop Jens af Bremen får tilladelse til i tre år ved en stedfortræder
at genindvi kirker og kirkegårde, der er blevet vanhelligede i hans
stæder og stift.

Æ
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1319. 6. september. Roskilde.

Biskop Peder 2. af Viborg, biskop Niels 2. af Børglum, biskop Peder af Odense
og biskop Jens af Ribe erklærer, at kong Erik 6. Menved i deres nærværelse har

skødet jordegods til biskop Oluf af Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.

eder, af Guds miskundhed biskop i Viborg, Niels, af Guds miskundhed
biskop i Børglum, Peder, af Guds miskundhed biskop i Odense, og Jens,
af Guds miskundhed biskop i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at i det herrens år 1319 på fredagen før den hellige jom
frus fødselsdag har i vor nærværelse i Roskilde den stormægtige fyrste herr
Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge, opladt, skødet og afhændet

P
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til vor værdige broder i Kristus Oluf, af samme nåde biskop i Roskilde, til
hans person og ikke til hans kirke, alt det nedennævnte gods, nemlig i
Ølselille1) 13 øre skattejord, i Skensved 16 ørtug og 6 penninge skattejord,
i Gøderup x/2 mark skattejord, i Gørslev 1 mark og x/2 øre jord, i Grummesmark 7 øre jord, i Slimminge io72 ørtug jord, i Grumløse 5 mark skatte
jord, i Fakse x/2 øre jord og 6 øre jord i skoven sammesteds, i Lidemark
2 øre med syv penninge jord, i Gederød 9 penninge jord og i *Pikkebøl
1 stuv jord med agre, enge, græsgange, skove, vande, fiskeri og alt deres
andet tilliggende at besidde med rette evindelig, og han har ubrydelig
lovet at hjemle samme ærværdige broder og enhver, der fremtidig af
leder sin ret af hans2), det nævnte gods og gøre dem fri for krav fra
enhver side, og særlig gælder det om det gods, tilhørende drosten herr
Niels Olufsens afdøde hustru, som samme stormægtige fyrste har fået med
retmæssig adkomst fra samme herr Niels og skødet til samme ærværdige
broder blandt det fornævnte gods, således at hvis det afvindes samme
ærværdige broder eller enhver, der fremtidig afleder sin ret af hans, skal
nævnte stormægtige fyrste eller hans efterfølger være pligtig at holde
ham fuldstændig skadesløs. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt un
der dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
1) nu Højelse (Højelse s., Ramsø h.). — 2) ved at afstå godset viderefører bispen
sin juridiske ret til tredie person, jf. 1320 28. febr. (nr. 183), hvor biskop Oluf henlæg
ger en del af det her nævnte gods til distributionsfondet.
1319 8. september.
Terpager 112; dette brev er fra 1419 8. september = Rep. nr. 5801.

1319. [efter 30. september].

147

Regnskab over de rygiske vasallers tab i kongen af Danmarks tjeneste.
Afskrift i Stettin.

yrsten af Rygens vasallers tab i kongens tjeneste. For det første Tezlav
afUrsenden en hest til 24 mark; fremdeles Johan Sabitz en til 14 mark;
fremdeles Sulimar 2 heste til 30 mark; Henrik Crul en til 14 mark; frem
deles Walter Wusseken en til 18 mark, fremdeles Mathias Krassow en til
18 mark; fremdeles Raleke en til 20 mark; fremdeles Nicolaus af Schaprode en til 20 mark; fremdeles Bernhard af Streu en til 20 mark; fremdeles
Alexander en til 20 mark; Henneke von der Osten en til 20 mark; frem
deles Henneke af Reetz en til 20 mark; fremdeles Henneke Versen en
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til 20 mark; fremdeles herr Tezes tjenere to heste til 28 mark. Summen af
heste 286 mark.
Fremdeles skilte herr Teze sig fra de andre vasaller og tog til Skåne
og brugte . . .9, men vasallerne tog til Sjælland, hvor de i 8 dage
brugte 144 mark penge i vendisk mønt. Fremdeles brugte herr Teze sam
men med vasallerne 22 mark kobberpenge mellem Roskilde og Ringsted;
fremdeles fra Ringsted til Næstved 20 mark kobberpenge; fra dette sted og
til Vordingborg 12 mark kobberpenge; fremdeles fra Femern til Nykø
bing 20 mark kobberpenge. Ialt 430 mark vendisk og 74 mark kobber
penge.
Fremdeles beregnet anderledes efter et andet brev er vasallernes tab
først 50 mark lybsk minus 14 penninger, fremdeles 94 mark og 16 ørtug
kobberpenge, fremdeles 424 mark vendiske penge. I det herrens år 1319
dagen før den hellige jomfru Margretes dag foretog herr Vizlav af Rygens
vasaller først en sejlads fra Stralsund til Danmark og landede på Sjælland,
hvor de opholdt sig fra en tirsdag til en anden tirsdag og forbrugte for
140 mark vendisk. Men herr ridder Teze Stangenberg kom til Skåne og
fulgte efter nævnte mænd og traf dem i Roskilde, og han førte dem til
Ringsted om tirsdagen, hvor han skaffede dem det nødvendige, først 4
tønder øl til 8 mark, brød til 4 mark, fremdeles 1 ko til 4 mark og 4 ørtug;
fremdeles 4 flæskesider for 4 mark og 6 ørtug; fremdeles 2 får til 1 mark,
fremdeles 8 høns til 12 ørtug, fremdeles brænde og salt for 1 mark, fremde
les til foder 2 drømt havre til 4 mark. Om morgenen sammesteds 2 får til
1 mark og 4 ørtug, fremdeles 18 ørtug til smør, fremdeles 6 ørtug for æg.
Ialt 29 mark skånsk. Fremdeles samme aften i Næstved 4 mark og 2 ørtug
for en ko, fremdeles 28 ørtug for 2 får, fremdeles 2 mark og 4 ørtug for to
flæskesider; fremdeles 8 ørtug for 12 høns; fremdeles 2 mark og 4 ørtug for
brød; fremdeles 4 mark og 2 ørtug for 2 tønder tysk øl; fremdeles 1 mark
for 1 tønde dansk øl; fremdeles 2 mark og 2 ørtug for havre. Sammesteds
torsdagmorgen 4 mark og 4 ørtug for 2 tønder øl; fremdeles 2 mark for
brød; fremdeles 1 mark og 2 ørtug for 2 får; fremdeles i72 mark for to
flæskesider; fremdeles 16 ørtug for honning; fremdeles 1 mark for brænde
og salt; fremdeles til foder 4 mark og 4 ørtug. Ialt 35 mark kobberpenge.
Fremdeles samme aften i Vordingborg 4 mark for 2 tønder øl, til bærerne
2 ørtug; fremdeles til okse- og fårekød 3 mark og 2 ørtug; fremdeles 1 mark
og 2 ørtug til brød; fremdeles til brænde og salt 20 (ørtug); fremdeles til
foder, nemlig et bundt, 1 mark. Ialt 10 mark og 2 ørtug sjællandsk.

[efter 30. september'} 1319
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Fremdeles om fredagen, som var Laurentiusdag, kom kongens bud til
dem, som førte dem til Femern, hvor de forblev indtil Mikkelsdag.
Og i denne tid gaves der ikke foder til hestene, undtagen en fjerding
havre til hver stridshest; til de andre heste skaffede de ved pantsættelse en
halv skæppe havre til hver væbners heste, fordi der var græsmangel der,
ugentlig blev det 6 drømt minus 2 skæpper2), og dette gaves i 7 uger, ialt
40 drømt og 10 skæpper, skæppen betalte de med 8 lybske penninger, ialt
20 mark 6 skilling og 8 penning lybsk. Men efter Mikkelsdag forblev de der
i 3 uger og fik alt det nødvendige der undtagen i to dage; først en slagteokse til 2 mark og 2 skilling lybsk; fremdeles 3 flæskesider til 2 mark og 4
skilling; fremdeles 2 får til 12 skilling. Fremdeles den følgende dag til
smør 1 mark; fremdeles til fisk 6 skilling; fremdeles 4 skilling til æg. Frem
deles 5 skilling til 10 høns; fremdeles til lys, brænde, grød, kål og andet i
10 uger i herr Tezes logi, hvor alle spiste, 7 mark minus 1 skilling. Ialt
14 mark. Men af alt det forbrugte på Femern gav fogden sammesteds dem
kvittering for 13 mark og ii72 skilling lybsk.
Fremdeles da fornævnte vasaller skulde vende tilbage til deres land, red
herr Teze efter den herre konge og traf ham i Roskilde, og på den rejse
brugte han selvsjette 5 mark lybsk og 1 mark sølv. Ialt sammen med det
på Femern
mark og 2 penninger, med den mark sølv i penninger, som
fogden gav dem, dog fradraget. Fremdeles da de drog bort fra Femern,
brugte de i Sakskøbing 15 mark minus 4 skillinger. Fremdeles i Nykøbing
tildelte fogden dem det nødvendige, men til brænde gav de 2 mark kobber
penge; der stillede fogden 16 skibe til væbnerne, som sejlede hjem med dem.
Men herr Teze med 3 vasaller fulgte kongen gennem hele Sjælland og
Skåne for at høre regnskab og vendte atter tilbage til Sjælland til Kalund
borg og derfra til Vordingborg, på hvilken rejse og i hvilken forlængede
tid de brugte 4 mark lødigt sølv indbefattet modtagne levnedsmidler til
skibet. Fremdeles skipperen for hver hest fra Vordingborg til Stralsund
6 ørtug kobberpenge. Ialt 20 mark minus 4 ørtug kobberpenge.
Ialt 430 mark vendiske penge med heste.
Ialt 50 mark lybske minus 14 penninge.
Ialt 94 mark og 16 ørtug kobberpenge.
1) enten har afskriveren oversprunget den nærmere angivelse af herr Tezes for
brug, eller også har den manglet i originalen. — 2) = 70 skæpper.
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1319. 9. oktober. Avignon.

Pave Johannes 22. udnævner konservatorer og dommere for johanniterordenen
over hele Europa, da ordenen er udsat for mange overgreb; for østersølandene udnævnes

ærkebiskop Esger af Lund, bisperne Henrik af Lübeck og Benedikt af Skara hertil.
Original i Berlin.

ohannes biskop, Guds tjeneres tjener, hilser de ærværdige brødre (Esger),
ærkebiskop af Lund, og (Henrik), biskop af Lübeck, og (Benedikt),
biskop af Skara, med den apostoliske velsignelse . . . Givet i Avignon den
9. oktober i vort (pontifikats) fjerde år.

J
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1319. 19. oktober. Eldena.

Jakob og Johan af Westenbrügge, riddere, udsoner sig med Bergen kloster på
Rygen.
Afskrift i Stettin.

akob og Johan, kaldet af Westenbrügge, riddere, til alle, som får dette
brev at se, hilsen og kendskab til sandheden.
Vi erkender med dette brev, at den uenighed, som tidligere har været
mellem os og vore arvinger på den ene side og nonneklostret af cistercienserordenen i Bergen i Roskilde stift på den anden venskabeligt er bilagt på
følgende måde: . . .
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under. Vidner herom er
prioren Frederik, Henrik af Lübeck og Jakob, forhenværende abbeder i El
dena, Martin, Gotfred kældermester, Johannes, skriver af dette privilegium,
Meinhard, munk sammesteds, Bernhard, ladefoged i Dersem1), Henrik
af Westenbrügge, væbner, Zabel af Schwan, Henneke af Schwan, Henrik
Pritzwalck, Arnold Wolf, Filip og andre troværdige mænd. Givet i Eldena
i det herrens år 1319 dagen efter den hellige evangelist Lukas’ dag.

J

1) nu Ludwigsburg.
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1319. 2. november. Avignon.

Pave Johannes 22. stadfæster Løgum klosters privilegier.
Afskrift i Løgumbogen.

ii7
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ohannes, Guds tjeneres tjener, hilser sine elskede sønner abbeden og
det menige konvent i Løgum kloster af cistercienserordenen i Ribe stift,
med den apostoliske velsignelse.
Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, kræver både fornuft og
billighed, at vi i kraft af vort embede drager omhyggeligt omsorg for, at
det virkeliggøres på behørig måde. Derfor elskede sønner i herren, giver vi
gerne vort samtykke til Eders retfærdige bønner og bekræfter og stadfæster
med vor apostoliske myndighed overfor Eder og gennem Eder overfor
Eders kloster alle de friheder og begunstigelser, der er tilstået Eder og
samme kloster1) af vore forgængere, de romerske paver, enten ved privi
legier eller andre indrømmelser, såvel som de friheder og lettelser for
verdslige krav, som på gyldig vis er bevilget Eder og fornævnte kloster af
konger og fyrster eller af andre troende, således som I rettelig og fredelig
har haft dem. Intet menneske må derfor bryde vort stadfæstelsesbrev eller
i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at for
søge dette, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almæg
tiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon
den 2.2) november i vort (pontifikats) fjerde år.

J

1) jf. pave Coelestins udaterede privilegium (1191—98), SRD VIII 189; Innocens
3.S ligeledes udaterede privilegium (1198—1216), SRD VIII 182 og privilegierne af 1206
21.januar, SRD VIII 182, og 1234, 3i.okt., SRD VIII 190. — 2) beror på en rettelse.

1319. [før 13. november].
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Kong Erik 6. Menved udsteder et gældsbrev til nogle af sine riddere.
Registratur hos Stephanius.

ong Eriks forpligtelse angående penge, som han skylder nogle af sine
- riddere.

K

1319. [før 13. november].
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Kapitlet i Lund overlader Erik 6. Menved Bornholm, indtil kongens krigsom
kostninger ved erobringen er dækket.
Referat hos Hvitfeld.

det herrens år 1319 under ærkebiskop Esgers fraværelse gaves af
kapitlet et forpligtelsesbrev til kong Erik vedrørende Bornholm, som
han skulde have for krigsomkostningerne, indtil den (d.v.s. øen) indløstes.

I

Nr. 153

før 13. november 1319

153

før 1319. 13. november.

118

Kong Erik (6. Menved) pantsætter jordegods i Ormslev til Sorø kloster.
Registratur i Sorø gavebog.

en herre kong Erik, kong (Eriks)1) søn, pantsatte senere påny dette
jordegods2) til klostret for den samme pengesum og på de samme
betingelser, da det var tilfaldet ham på grund af den herre grev Ja
kobs forbrydelser, som var meddelagtig i hans faders den herre kong
(Eriks) død; og det jordegods skulde årligt yde klostret to mark korn.

D

1) (Erik) Kristoffer Sorø gavebog. — 2) jf. DRB II 3 nr. 167.
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1319. 13. november. Roskilde.

Kong Erik 6. Menveds testamente.
1. Udtog hos Hvitfeld:

dette år døde kong Erik Menved i Roskilde den 13. november efter at
have regeret i 33 år. Samme dag gjorde han testamente. Og han gav til
Ringsted kloster for sit gravsted Munkholm og Munkholms fang, som er
Vinderup, Torup, Bredetved, Dragerup og Arnakke. Til testamentsfuldbyrdere indsatte han herr Ludvig Albertsen, marsk, Guido, kannik
i Lund, hans kansler, herr Ingvar Hjort og broder Svend, læsemester i
i Næstved, hans skriftefader. Desuden gav han til sine venner guld, sølv,
penge, drikkekar, ringe, skeer, som ikke her behøver at opregnes.

I

2. Lunde kapitels gavebøger:

det herrens år 1319 døde Erik Eriksen, kaldet Menved, de danskes
konge, en streng mand og stor leder, som i sin dødsstund testamente
rede hvert kloster i Danmark 18 store guldfloriner. . . hvis årtid skal hol
des.

I
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1319. 16. november. Slesvig.

Biskop Jens af Slesvig skænker bispetienden afflere landsbyer samt noget jorde

gods til Slesvig kapitel.
Afskrift i rigsarkivet.

ens, af Guds nåde biskop i Slesvig, til alle, som får dette brev at se, hilsen
evindelig med Gud.

J

”9

16. november 1319

Nr. 155

Det sømmer sig for en biskops omsorg at overvåge kirkernes tarv og
efter al evne at sørge for deres fornødenheder særlig for den kirkes, hvis
biskoppelige hæder kaster glans over ham. Da vi således er pligtige at
vise velgerninger mod alle, men dog især mod dem, som er nøje knyttet
til os i vor kirke i Slesvig og er vore undergivne, skænker vi med bifald
og enstemmigt samtykke af vort elskede kapitel af fromhed i betragt
ning af vor kirkes få og ringe præbender og fattigdommen hos dem,
der tjener sammesteds, til de herrer kanniker, som for tiden har per
sonligt ophold ved vor kirke, vor bispetiende af kirkerne Slabbenhagen1)
Gettorf, Jelenbeke, Sehested, Hiitten, Krop, Bustorp2), Campe3) og Haddeby samt det tilligemed skoven Rødemis4) købte gods, nemlig i Riddorf5)
for 24 pund sterlinger, i Efkebøl for 14 pund sterlinger, i Bjerndrup6) for 14
pund sterlinger og i Husby for 5 pund sterlinger med alle rettigheder, at be
sidde uigenkaldeligt. Vi forudskikker dog følgende bestemmelse, at nævnte
tiender skal omsættes i hvede ved en af de residerende kanniker, som
de måtte vælge hertil, og der deraf skal gøres brød, som ligeligt skal fordeles
i overenstemmelse med de sammesteds residerendes antal blandt dem
hver uge, om lørdagen og hver onsdag omkring forvandlingen af Kristi
legeme under højmessen, nemlig således, at enhver residerende sammesteds
hver dag, hvad enten han selv eller dog sammen med en anden kannik
måtte have egen husholdning, skal modtage to brød. Men til denne bestem
melse knytter vi den straf, at enhver residerende kannik, som ikke er til
stede om lørdagen ved højmessen, men er forhindret, selvom det er på grund
af kongens, hertugens, bispens, kapitlets eller en hvilkensomhelst andens
samt sine egne ærinder og forretninger, skal være udenfor fordelingen den
dag, medmindre han er forhindret af sygdom. Det samme skal gælde om
onsdagsuddelingen. Ydermere skal enhver residerende kannik, som træder
ind i kapitelsalen, når kannikerne samles der, eller ind i vor fornævnte
kirke, når messen højtideligholdes ved højalteret, uden gejstlig eller kor
klædning, for en uge være berøvet modtagelsen af nævnte brød, idet det
er vor vilje, at den andel, som ikke tilkom dem, der ikke overværede
højmessen på nævnte dage eller utilbørligt kom ind i kapitelsalen eller i
kirken under kapitelmøde eller messen uden klædning, som det ovenfor
omtales, ligeligt skal fordeles blandt de andre kanniker, som nævnte dage
overværede højmessen. Men hvis nogen af vore kanniker skulde driste
sig til at modsige vor gave og bestemmelse eller holde mistænkelige kvinder
i sit hus eller andetsteds og skeje ud, skal han herved miste retten til at

Nr. 156

22. november 1319

120

modtage nævnte brød, sålænge han holder dem og skejer ud. For at der
altså ikke i fremtiden skal opstå nogen grund til modsigelse for nævnte
herrer kanniker i anledning af nævnte gave og bestemmelse fra vore
efterfølgeres side eller fra nogensomhelst andre, hvilken stilling eller stand
de end indtager, har vi bekræftet dette brev med vort og kapitlets segl.
Forhandlet og givet i vort kapitel i det herrens år 1319 den 16. november.
1) nu Dånischenhagen sogn. — 2) i Risby sogn (Trap.- Bystorp), Svans. — 3) det
gamle Kampen, nu Holm sogn ved Rendsborg. — 4) syd for Husum, bispegods 1523
(Trap 246). — 5) skal efter teksten ligge i nærheden af Rødemis, må derfor være Riddorf i Breklum s. — 6) nu Behrendorf (ikke at forveksle med det nuværende Bjerndrup i Åbenrå amt eller det i Haderslev amt).
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1319. 22. november.

Palle Jonsen af Støvring gør vitterligt, at han har solgt sin gård og mølle i Trollerup til herr Broder, kannik i Århus.
Afskrift i Århusbogen.

alle Jonsen af Støvring1) til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg til den gode mand, herr Broder, kannik i År
hus, for 500 mark gængse penge har solgt og på Åbo sysselting skødet
min gård i Trollerup og møllen sammesteds at besidde med rette
evindelig med alt deres tilbehør, Gydeløkke og alt det øvrige, marker,
enge, skove og søer, dyrket og udyrket, hvor det end er beliggende, såvel
øst som vest for åen, der løber igennem sammesteds, sådan som herr Niels
Lænde vides at have besiddet det, hvilken gård og mølle med alle deres
fornævnte tilliggender jeg forinden havde lovbudt på Viborg ting til
slægtningene at købe samme. Men disse 500 mark havde samme Broder
betalt mig fuldt ud efter mit ønske, og for disse erklærer jeg ham ved
dette brev for kvit og fuldstændig fri at være. Fremdeles har jeg til erstat
ning for det samme til min elskede hustru Helene, hvis jeg skulle dø uden
afkom med hende, af mit gods i Hald i Ommersyssel skødet tre mark gulds
jord og på Lolland i Bådesby jorder på 44 pund korn i udsæd at besidde
evindelig. Til vidnesbyrd herom er under dette brev sammen med mit
eget segl hængt segl tilhørende herrerne Niels Korf og Herman, forhen
værende sakristan i Århus, og desuden min nevø2) Knud Jonsen, der,

P

121

29. november 1319

Nr. 158

da dette brev blev skrevet, alle var tilstede. Givet i det herrens år 1319
på den hellige jomfru Cecilies dag.
1) jf. nr. 140. — 2) gengiver nepos, der også betyder barnebarn.

1319. 22. november. Avignon.

157

Pave Johannes 22. tager Løgum kloster under sin beskyttelse.
Afskrift i Løgumbogen.

ohannes, biskop, Guds tjeneres tjener, hilser sine elskede sønner abbeden
og det menige konvent i Løgumkloster af cistercienserordenen i Ribe
stift med den apostoliske velsignelse.
Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, kræver både fornuft og
billighed, at vi i kraft af vort embede drager omhyggelig omsorg for, at
det virkeliggøres på behørig måde. Derfor, elskede sønner i herren, imøde
kommer vi gerne Eders berettigede begæringer og tager Eders personer
og klostret, hvor I lever et liv i Guds tjeneste, med alt det gods, som I for
tiden med rette besidder, og i fremtiden med Guds hjælp på rette måde kan
erhverve, under St. Peters og vor beskyttelse. Og særlig stadfæster1) vi
med apostolisk myndighed for Eder og gennem Eder for samme kloster
tiender, jorder, huse, lader, borge, hytter, enge, skove, søer, kær, møller
og andet Eder tilhørende gods, som I med rette og rimelighed har det, og
vi bekræfter det med dette brevs værn, dog med forbehold af det alminde
lige kirkemødes begrænsning2) med hensyn til fornævnte tiender. Intet
menneske må det være tilladt at bryde dette vort beskyttelses- og stadfæ
stelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister
sig til at forsøge dette, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud
den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i
Avignon den 22. november i vort pontifikats fjerde år.

J

1) jf. nr. 150 note 1. — 2) c. 10 X de decimis III 30; jf. iøvrigt DRB II 1 nr. 234 note 2.

1319. 29. november. Rostock.

158

Fyrst Flenrik 2. af Meklenborg stadfæster rettigheder og friheder for sine vasaller i

landet Rostock, deriblandt også den ret, som afdøde kong Erik 6. Menved har givet
dem til selv at bestemme, om deres retssager skal behandles i staden eller på landet.
Original i Rostock.

Nr. 159

2. december 1319
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i Henrik, af Guds nåde fyrste af Meklenborg og Stargard, erklærer
i dette brev og bevidner offentligt, at vi, da vore vasaller i landet
Rostock har svoret mandsed til os, bør lade dem nyde alle rettigheder og
friheder, som [er indrømmet dem] af vore forgængere, Borvin og Valdemar,
fyrster af Rostock, og vi bør ikke krænke dem på nogen måde, men sna
rere forøge dem. Da vi også fordum for vor herre, de danskes konge,
kong Erik, salig ihukommelse, indgik på forlig med staden Rostock, traf
vi den aftale, at de ikke bør undergives domfældelse i vort land eller
på landet, medmindre de har valgt, om de ønsker at få dom over vore
vasaller med hensyn til arrest eller beslaglæggelse i staden eller rets
forfølgelse af vore vasaller uden for staden på landet, og denne frihed
bekræfter vi ved nærværende brev. Til klarhed herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Rostock i det herrens år 1319 dagen før den
hellige apostel Andreas’ dag.

V
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1319. 2. december. Greifswald.

Hertug Kristoffer af Danmark stadfaster staden Lübecks rettigheder og friheder i

Danmark på betingelse af at staden vil arbejde for hans sag.
Original i Lübeck.

ristoffer, af Guds nåde hertug af Danmark, til alle, som får dette brev
at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi i ønsket om at vise de hæderværdige og
gode mænd, vore elskede venner i Kristus, de herrer rådmænd i staden
Lübeck og de øvrige borgere sammesteds en særlig begunstigelse som følge
af deres lydige tjenester og frivillige velgerninger, som de altid i forgangne
tider har vist overfor vore forfædre, kongerne af Danmark, stadfæster for
samme alle rettigheder, privilegier, friheder og forrettigheder, som de vil
kunne bevise frit at have haft i riget Danmark af vore forgængere, idet vi
lover, at vi ikke vil formindske alt det fornævnte i nogen henseende, men
forøge det med alt godt, dog således, at vi ligeledes, hvad vi ikke tvivler om,
kan føle, at de er vore frivillige venner og have deres velvilje og gunst
med henblik på vor fremgang. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Greifswald i det herrens år 1319 søndagen i
advent.

K
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i6. december 1319

1319. 7. december. Ribnitz.

Nr. 162
160

Fyrst Henrik 2. af Meklenborg lover Doberan kloster, at hvis landet Rostock i
fremtiden skulle overgå til kongen af Danmark eller nogen anden fyrste, vil han sikre

klostret dets besiddelse af landsbyen Admannshagen.
Original i Schwerin.

enrik, af Guds nåde herre af Meklenborg og Stargard, til alle troende
kristne, som får dette brev at se, hilsen evindelig.
Vi erkender med dette brev og erklærer offentligt, at vi har givet lands
byen Admannshagen i landet Rostock med al ejendomsret til vore elskede
venner i Kristus de klostergivne og gode mænd, abbeden og det menige
konvent i Doberan, i stedet for gods, som de burde have haft af os i landet
Pol, således som tilstrækkeligt udførligt og klart indeholdes i et andet
brev, som vi har udstedt herom1). Hvis nævnte land Rostock i tidens løb
på en eller anden måde skulde tilfalde den herre kongens eller fyrstens
eller en anden herres hånd, vil vi på ingen måde skilles fra det, førend vi
endeligt kan ordne den oftnævnte ejendomsret for altnævnte abbed og hans
konvent. Til denne ordning skal vi fra nu af og vore sande arvinger efter
os være fast forpligtede. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Vidner er ridderne Mathias Axekow, Georg Hasenkopf, Reimar af Wedel, Henrik Thun og adskillige andre troværdige mænd. Givet
i Ribnitz i det herrens år 1319 dagen efter den hellige biskop og bekender
Nikolaus’ dag.

H

1) brev af 8.dec. 1319 (Mekl.UB VI 476 nr.4131).

1319. 13. december. Avignon.

161

Pave Johannes 22, pålægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen at drage omsorg
for, at Ademar Targa, Manfred de Monteliis og Jakob de Roca, pavelige nuntier,
frit kan drage gennem stiftet og indsamle det første års indtægt af ledige embeder.

1319. 16. december. Stralsund.

162

Hertug Kristoffer af Danmark lover staden Stralsund forskellige begunstigelser

for stadens købmænd såvel på skånemarkedet som i den øvrige del af riget, hvis han
bliver konge.
Original i Stralsund.

Nr. 162

16. december 1319
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ristoffer, af Guds nåde de danskes hertug, til alle troende kristne,
som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at vi, når vi med Guds
hjælp har opnået kongeriget Danmark, giver og tilstår alle vore elskede
borgere i Stralsund1), adgang og fri myndighed til hvert år at indsætte deres
egen foged på markederne i Skanør og Falsterbo for at dømme over deres
borgere i alle deres forseelser, forbrydelser og sager, undtagen i sager, be
gåede sammesteds, som går på hals og hånd. Hvilken fogeds myndighed
skal vare fra Sankt Jakobs dag til førstkommende Mortensdag hvert år.
Vi nægter og forbyder ligeledes, at nogen, hvilken stilling han end måtte
indtage, bygger på deres fed, undtagen det sker med deres vilje og sam
tykke. løvrigt tilstår vi de samme borgere, at hvis de lider skibbrud noget
steds indenfor vort riges og herredømmes grænser — hvad Gud forbyde —
giver vi med dette brev samme, sålænge de selv eller ved andre kan redde
deres ting og skibe, fri adgang hertil, og at de ikke hindres heri af nogen
foged eller nogensomhelst anden. Fremdeles skal de have ret til frit at
samle og skære brænde i vore skove. Ydermere hvis nogen af samme
borgere skulde afgå ved døden i vort rige eller herredømme, skal hans ar
vinger eller efterfølgere for ham erlægge arvekøb2), som det kaldes på
folkesproget, og få alt hans gods overladt. Ligeledes opgiver vi helt og efter
giver fuldstændigt samme borgere alle arter af nye toldpålæg, idet det er
vor vilje, at samme borgere frit skal have og nyde alle gamle rettigheder
og de vante toldbestemmelser, som de havde i den berømmelige kong
Valdemars tid, salig ihukommelse. Derfor forbyder vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, sammes officialer
eller nogensomhelst anden drister sig til at hindre eller på nogen måde
besvære disse borgere fra Stralsund imod dette brevs ordlyd; den, som gør
det, vil ikke undgå vor hævn. Forhandlet og givet i Stralsund i det herrens
år 1319 søndagen umiddelbart før den hellige Thomas’ dag. Til vidnes
byrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev.

K

1) jf. 16. dec. 1316, trykt i Dipi. Suec. III 283 nr. 2074. — 2) jf. DRB II 9 nr. 290
note 2.
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13^9

1319. 21. december. Næstved.

Nr. 165
163

Hertug Kristoffer lover marsken herr Ludvig Albertsen, (den forhenværende)
marsk Lave (Uffesen Panter), Holger Nielsen og Peder Stygge at holde dem skades

løse for de udgifter, de måtte afholde for at gennemføre hans valg til konge.
Referat hos Hvitfeld.

å blev han alligevel til sidst på det fjerde år efter at han var flygtet
ved hjælp af nogle af hans tilhængere, som var herr Ludvig Albertsen,
marsk, Lave, (forhenværende) marsk, Holger Nielsen og Peder Stygge,
befordret til kongelig magt; disse gav han sit brev og segl, dateret Næstved,
år 1319 Sankt Thomas’ dag, om, at hvad fordring de kunde bevise overfor
ham til hans planers lykkelige gennemførelse, vilde han i taknemmelig
hed stå til regnskab for. Fremdeles hvad folk de tilførte ham til rigets
nytte, gavn og beskyttelse, derfor vilde han holde dem skadesløs, når
han kom til magten.

S

1319 22. december, Reg.Dan. nr. 1877, se 1319 22.november.

1319

164

Ture Smed skøder jordegods i Lisbjerg mark til Alling kloster.
Alling klosters registratur.

F^ure Smeds pergaments skøde til Alling kloster på gods i Lisbjerg
L mark. Givet 1319.

1319.

165

Grev Herman af Gleichen skødede sit gods i Halseby i Tårnborg sogn og en gård i
Slagelse til hospitalet i Antvorskov.
Antvorskov klosters registratur.

T Terman, greve af Gleichen, gav og skødede til hospitalet i Antvorskov
JL X alt sit gods i Halseby i Tårnborg sogn, samt en gård i Slagelse som

Lisbet, Hans1) Ringenbergs enke, boede på. År 1319.
1) rimeligvis: Jens, Johan (nes).

Nr. 166

1319

166

1319.

126

Grev Herman af Gleichen solgte sin gård i Sørbymagle og 8 ørtug jord i Gimlingeore

til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur.

ornævnte Herman, greve af Gleichen, solgte til klostret til evindelig
ejendom fornævnte gård i Sørbymagle1) og de 8 ørtug jord i Gim
lingeore, og patronatsretten til Sørby kirke. 1319.

F

1) jf. nr. 142 og 143.
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1319.

Stubberupmark tilskødes Børglum kloster.
Børglum klosters registratur.

Skødebrev på Stubberupmark. 1319.

1319. [1385 og 1380].

168

Skøde på jordegods i Skellerup i Jylland og i Alsted.
Maribo klosters registratur.

I

et knippe med mærke nummer 508 findes nogle breve om gods i Skelle
rup i Jylland og i Alsted. 1385, 19, 80.

1319.

169

Tyge Tmpe pantsætter gods i Sigersholm og Vinstrup.
Roskildegdrds registratur.

yge Ympe af Tuses pantebrev på gods i Sigersholm og Vinstrup.

T
170

1319.

Grev Herman af Gleichen tilskøder biskop Oluf af Roskilde sit gods i Løgtved,
Viskinge, Klovby, Kærby, Asmindrup og Føllenslev.
Roskildegdrds registratur.

[i.—25. januar\ 1320
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Nr. 173

rev Herman af Gleichens brev, i hvilket han tilkendegiver først at
have skødet biskop Oluf af Roskilde alt sit gods i Løgtved, Viskinge,
Klovby, Kærby, Asmindrup og i Føllenslev på landstinget, og at han nu
giver Mogens Søndersen fuldmagt til at skøde forskrevne biskop Oluf eller
hans befuldmægtigede samme gods på hvert herredsting, hvor det ligger.
I3I9-

G

1319.

171

Niels Mogensen og Jens Mogensen har skødet deres gods i Odsherred til Jakob
Absalonsen.
Roskildegårds registratur.

iels Mogensen og Jens Mogensen har skødet deres gods i Odsherred
til Jakob Absalonsen. Givet i 1319 (på latin).

N

1319.

172

Peder Skomager pantsætter Svinsager mark til Øm kloster.
Skanderborgske registratur.

t latinsk pergamentpantebrev på Svinsager mark, givet af en ved navn
1 Peder Skomager og bevidnet af abbeden i Øm kloster, dateret 1319.

E

1320. [1.—25. januar] 9.

173

Kong Kristoffer, hertug af Halland og Samsø, forlener grev Gerhard (Johan?)

med Femern, Halland og Samsø.
Registratur i rigsarkivet (fra ca.1475).

remdeles en vidisse af abbeden i Cismar af et brev fra kong Kristoffer,
hertug af Halland og Samsø, i hvilket han forlener og overgiver lan
det Femern sammen med landet Halland og Samsø til grev Gerhard2)
og hans arvinger. 1320.

F

1) den særegne titel, sammenholdt med håndfæstningen 1320. 25. jan. § 14, der ud
trykkeligt forbyder kongen at give len til tyskere, tyder på, at brevets datum har ligget
forud for 25. jan. — 2) da Detmar beretter, at Kristoffer før sit valg til konge gav grev
Johan 3. af Holsten løfte på Femern, er det antageligt en fejl af registratoren (ca. 1450),
når han skriver Gerhard.
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1320. 8. januar. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger kongens tidligere foged i Ribe Peder Klausen at over

give de fra Sverige sendte peterspenge, som han havde beslaglagt efter et skibbrud

ved Ribe, til biskop Jens af Ribe og provsten i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Peder Klausen, forhen foged i Ribe stad hos Dan
marks konge, berømmelig ihukommelse.
Vor elskede søn magister Nils Sigvastsson, kannik i Uppsala og det
apostoliske sædes nuntius, har meddelt os, at der, da han sammen med
andre ting til vort kammer lod en vis mængde sølv af de i de egne indsam
lede peterspenge forsende i nogle tønder på skibe ad søvejen, rejste sig et
kraftigt uvejr på havet, og skibene led ynkeligt skibbrud i Danmarks rige
i nærheden af Ribe stad; en del mennesker og gods gik under med skibene,
hvad vi har taget os nær; men omsider da omtalte tønder med sølvet og
de nævnte sager, idet vinden førte dem efter Guds vilje, havde nået kysten
ved nævnte stad, lod Du, dengang foged i Ribe stad hos kong (Erik) af
Danmark, berømmelig ihukommelse, tønderne med omtalte sølv og sager
optage, og nu lader Du det opbevare hos Dig med skyldig omhu, hvad der
er os kærkomment, da vi håber, at Du trofast vogter det. Da vi ved vort
brev under en bestemt ordlyd pålægger vor ærværdige broder biskop Jens
af Ribe og vor elskede søn provst .. i Slesvig, at de begge eller den ene
af dem i vort og romerkirkens navn skal forlange, kræve og modtage om
talte sølv og sager fuldt ud af Dig og give Dig fuldstændig kvittering for
det, som Du overleverer dem, beder og opfordrer vi indtrængende Dig,
vor kloge søn, til at overlevere og overdrage omtalte biskop og provst
eller den ene af dem nævnte sølv og sager i vort og omtalte kirkes navn
uden noget fradrag. I modsat fald pålægger vi samme ved ovennævnte
brev at tvinge Dig dertil ved kirkens straf under udelukkelse af appel.
Givet i Avignon den 8.januar i vort (pontifikats) fjerde ar.
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1320. 8. januar. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe og provsten i Slesvig at tilveje

bringe og videresende de peterspenge fra Sverige, som kongens foged i Ribe Peder
Klausen og andre havde beslaglagt efter et skibbrud ved Ribe.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

129

8. januar 1320

Nr. 175

il vor ærværdige broder biskop Jens af Ribe og vor elskede søn provst
(Karl) i Slesvig.
Vor elskede søn o.s.v. som i nærmest ovenstående indtil ‘havde nået
kysten ved nævnte stad1)’, lod vor elskede søn Peder Klausen, dengang
foged i omtalte Ribe stad hos kong Erik af Danmark, berømmelig ihu
kommelse, tønderne med sølv og sager optage og modtage og lod dem
vogte med omhu. Da vi nu nærer fuld tillid med Gud til Eders omsigt og
iver og håber, at I trofast og klogt vil udføre, hvad der betroes Eder,
kloge brødre, pålægger vi med denne apostoliske skrivelse Eder, vise brø
dre, at I begge eller den ene af Eder umiddelbart og summarisk og uden
offentlighed og formelig rettergang anstiller omhyggelig efterforskning
efter andre personer, som måske kan være kommet i besiddelse af omtalte
tønder sølv og fornævnte sager eller en del af dem, idet I sørger for i vort
og romerkirkens navn at forlange, kræve og modtage det af dem, som I
finder har været eller endnu er i besiddelse af omtalte sølv og fornævnte
sager eller en del af dem, og [desuden] af nævnte foged, og at I lader Eder
det overdrage uden fradrag, idet I, om det behøves med kirkens straf under
udelukkelse af appel og om fornødent under påkaldelse af den verdslige
magts hjælp, tvinger dem dertil, uanset om de eller nogen af dem i fælles
skab eller hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de ikke
kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et apostolisk
brev, som ikke fuldtud, udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevil
ling. Thi ved dette brev giver vi Eder og hver især af Eder fuldmagt til at
efterforske om foranstående og at foretage Eder alt andet, som I finder
hensigtsmæssigt i den sag. Det er fremdeles vor vilje, at I giver dem, af
hvem I har generhvervet samme sølv og sager, fuld kvittering for, hvad I
har generhvervet, og også hurtigst muligt ved et pålideligt sendebud
oversender det til vort kammer eller uden fradrag lader det give til for
varing i Flandern på et efter Eders skøn sikkert sted hos en eller flere
troværdige personer, som efter vor befaling skal udlevere det til os eller
et eller flere af vore sendebud, og at I om denne opbevaring, hvis den
finder sted, skal lade udfærdige to ligelydende offentlige dokumenter,
hvoraf I overlader det ene til den, der giver i forvaring2), men med et lig
nende sendebud oversender os det andet, og at I ved et brev om hele Eders
fremgangsmåde skal underrette os om, hvad I lader foretage i den sag.
Givet i Avignon den 8.januar i vort (pontifikats) fjerde år.

T

i) jf. nr. 174. — 2) d.v. s. en af brevets modtagere.
2. Række. VIII.
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1320. 25. januar. Viborg.

Kong Kristoffer 2.s håndfæstning.
Original i rigsarkivet.

herrens navn amen. I det herrens år 1320 på dagen for den hellige
Paulus’ omvendelse1) kom rigets bedste mænd og almuen sammen i
Viborg for at vælge en ny konge, og det blev besluttet og endrægtigt fast
sat, (1) for det første, at bisper og gejstlige personer frit skal nyde deres
rettigheder, domsmyndighed og friheder overfor deres gods og husstand,
således som de har været vant til fra arilds tid. (2) Fremdeles at kirke
tiender ikke må kræves2) og modtages, medmindre der stilles kirkernes
prælater og sognemændene en sådan sikkerhed, som tilfredsstiller dem og
betrygger dem tilstrækkeligt. <3) Fremdeles må gejstlige ikke stævnes for
verdsligt ting eller for verdslig dommer, men de skal i alle sager stævnes
for deres gejstlige dommer, og sammesteds skal de dømmes efter loven.
<4} Fremdeles må ingen udlænding, der taler et ukendt sprog og ikke
har den rette alder3) præsenteres til nogen kirke. <5) Fremdeles må klerke
og gejstlige personer ikke beskattes, ej heller på nogen måde besværes ved
kongelige breve. (6) Fremdeles må der ikke af sognepræster kræves tjene
steydelse til kongen af den jord, der ligger til den gård4), hvori han selv
bor. <7) Fremdeles må han ikke præsentere nogen gejstlig til nogen
kirke, medmindre han har haft udelt patronatsret til den fra gammel tid.
(8) Fremdeles må ingen biskop eller gejstlig person fængsles, sendes i
landflygtighed eller berøves sit gods, undtagen på pavens særlige befaling,
hvis han er biskop, men hvis han er gejstlig af ringere grad, på befaling
af hans ordinære gejstlige dommer, og først når han på kanonisk vis er
dømt for hans domstol. <9) Fremdeles må klostrene ikke tynges med at
skulle opfodre heste og hunde. <10) Fremdeles skal han efter bedste evne
frigøre ærkebispens gods, borgen og landet5), og derefter tilbagegive det.
<ii) Fremdeles skal alle riddere og væbnere af deres husstand frit oppe
bære bøder på 3 mark og 9 mark efter hvert lands sædvane, uanset hvilket
ting, der fælder dommen, og endnu højere bøder, hvis de har privilegium
derpå. O2) Fremdeles skal de ikke tvinges til at drage i leding udenfor
riget, og når de på kongens befaling drager i leding enten indenfor eller
udenfor riget, skal kongen, hvis de falder i fangenskab, straks løskøbe dem
af fangenskabet eller i al fald inden et år, og give dem erstatning for deres
tab, før de næste gang får befaling til at drage i leding med ham, idet de
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beholder deres gamle friheder ubeskåret, selvom de ikke drager i felten.
<13) Fremdeles må han ikke begynde krig mod nogen uden at have fået
råd og samtykke hos prælaterne og rigets stormænd. (14) Fremdeles må
ingen tysker besidde borg, befæstninger, ombud eller jord og heller ikke
på nogen måde have sæde i kongens snævre eller edsvorne råd. <15) Frem
deles skal alle borge i Nørrejylland nedrives med undtagelse af Ribe,
Kolding og Skanderborg, <16) Fremdeles skal de fredløse og deres arvin
ger og alle, som uretmæssigt er berøvet deres gods, have deres gods tilbage,
således som det forefindes. <17) Fremdeles må det ikke på nogen måde
lægges nogen læg eller gejstlig mand til last, at han har været tro i den nu
afdøde konges tjeneste, og hvis han har pådraget sig noget fjendskab på
grund af nogen fra kongen udgået befaling til ham, skal han helt og ganske
frigøres herfor af den nye konge; herfra undtages og udelukkes dog Niels
Olufsen, den forhenværende drost. <18) Fremdeles skal han efter bedste
evne standse og bilægge alt fjendskab og al tvedragt mellem rigets ind
byggere. <19) Fremdeles skal han udfri alle forlovere for den nu afdøde
konge og alle, der er i fangenskab for hans skyld, efter på førstkommende
rigsmøde at have modtaget råd og bistand af rigets bedste mænd, og han
skal virke for, at de opnår længere henstand. <20) Fremdeles at borgerne
frit kan udøve deres købmandsskab uden pålæg af nye byrder og told,
og de skal uden kramtold på deres varer kunne føre, hvad de vil købe
eller sælge, ud af riget, medmindre kongen med gyldig grund og af bydende
nødvendighed med rigets bedste mænds almene samtykke udsteder forbud
mod udførsel af enkelte varer. <21) Fremdeles at kongen og hans officialer,
hvis de modtager noget lån af købmænd, skal betale dem igen. <22) Frem
deles at de ikke må beskattes uden barmhjertighed, således som det hidtil
vides at være sket. {23) Fremdeles må bønderne ikke tynges af kongens
fogeder mod lands lov og ret. (24) Fremdeles skal de ikke tvinges til at
føre kongens fornødenheder udenfor det herred, de bebor6). <25) Frem
deles må der af kongens fogeder ikke pålægges dem uvante skatter og byr
der. <26} Fremdeles at der engang om året skal holdes rigsmøde i Nyborg.
(27) Fremdeles at han i alt skal overholde kong Valdemars love, og hvis
der findes en mangel i disse, skal den afhjælpes af rigets kyndige mænd.
{28) Fremdeles må ingen stævnes umiddelbart for kongens ting, men
først for sit herredsting, og hvis han derfra påkalder landstinget7) under den
sædvanlige straf, og hvis han ikke vil stå til rette der, men påkalder kongen,
skal hans sag prøves der, og hvis han ikke får sin ret der, kan det almindelige
9*
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rigsmøde påkaldes. <29) Fremdeles at ingen må fængsles eller dømmes til dø
den eller berøves sit gods, med mindre han først retmæssigt og med lejde er
stævnet, offentligt anklaget og dømt efter loven, således som landets love
kræver. <30) Fremdeles at kongen ikke må vredes på nogen, fordi han
taler til forsvar for landets eller rigets ret, og ikke af den grund for
følge ham eller hans. (31) Fremdeles at de nyligt pålagte byrder, alle som
een, fremtidig ikke må opkræves, nemlig plovpenning, guldkorn8), told
og altandet9), som er blevet pålagt og opfundet efter kong Valdemars
død. <32) Fremdeles skal de, der plyndrer skibbrudne, dømmes og straf
fes på samme måde som for landevejsrøveri. <33) Fremdeles at en foged,
uanset hvor han stammer fra, skal indsætte en af herredets bønder som
sin official. {34) Fremdeles at han fuldtud skal betale al vitterlig og med
antagelige beviser sandsynliggjort gæld, som den nu afdøde konge havde
til rigets indbyggere, og de kautioner, som er indgået for denne skal over
holdes, til den fuldtud er betalt, med undtagelse af de borge som skal
nedrives. <35) Fremdeles uanset hvor Kongens retterting holdes, skal den
anklagede bruge pågældende lands lov. <36) Fremdeles at ingen må
stævnes udenfor sit lands grænser. <37) Fremdeles må der ikke findes på
nye love, undtagen med hele rigets samtykke på det førstkommende al
mindelige rigsmøde, ved hvilket møde den nye konge efter råd af præla
terne og rigets bedste mænd kan ændre ovennævnte artikler, svække eller
styrke, skærpe eller også mildne dem, således som det skønnes at tjene
kronens og rigets vel og ære og statens tarv.
Vi Kristoffer, af Guds nåde de danskes hertug, lover med dette brev,
at vi, hvis vi med Guds vilje og folkets samtykke ophøjes til rigets styrer,
ubrødeligt til evig tid vil holde fornævnte artikler på ovennævnte måde.
Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende de ærværdige fædre og herrer
Peder, biskop af Viborg, Niels, biskop af Børglum, Esger, biskop af År
hus, Jens, biskop af Ribe, og Niels, biskop af Dorpat, og af herrerne Lud
vig, marsk, Lave, forhenværende marsk, Peder Mule af Nørbeg, Niels He,
Lars Jonsen, Jens Nielsen af Kås, Jens Pedersen, Jens Kande, Peder Nielsen
af Ellerød, Niels Holgersen, Niels Skåning, Albert Albertsen, Jens Uffesen, Jens Olufsen og Absalon Jensen, riddere, sammen med vort eget
hængt under dette brev.
1) 25. januar. — 2) d.v.s. at kongen ikke, som det i vid udstrækning havde været
tilfældet, må bringe gejstligheden i den tvangssituation at skulle imødekomme en
henvendelse fra ham om at stille kirketienden til rådighed. — 3) d.v.s. den kanoni-
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ske alder (25 år). — 4) egti. ‘en hans gård’. — 5) Hammershus og Bornholm. — 6) den
tynge, der hedder ægt. — 7) jf. håndfæstningen 1326 § 23 (DRB II 9 nr. 273), ifølge
hvilken der her må underforstås: »skal han stævnes til landstinget«, jf. sstds. note 10, og
Povl Johs. Jørgensen, Retshistorie s. 514—515. — 8) jf. Ribeaarbogen (Ellen Jørgensen,
Annales Danici p. 155): efter oprøret i Jylland 1313 lagde kong Erik Menved en afgift
på en skæppe korn af hver mark guld (kaldet guldkorn). — 9) se Povl Johs. Jørgensen,
Retshistorie p. 535.

1320. 28. januar. Neukloster.
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Fyrst Henrik 2, af Meklenborg forlener Arnold Kopman^ borger i Rostock) med
landsbyen Pastow på samme betingelser, på hvilke kong Erik 6. Menved besad
den.
Vidisse (udat.) i Rostock.

i Henrik, af Guds nåde herre til Meklenborg og Stargard, til alle, der
får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt, at ... vore elskede vasaller har erkendt, ... at de ...
har solgt... til Arnold Kopman, borger i Rostock og hans sande arvinger
dels den landsby, som kaldes Pastow ... på samme måde som den be
rømmelige fyrste herr Erik, de danskes og venders konge, besad den ...
Vidner hertil er: Johan Rosendal af Piessen, Mathias af Axekow, Reimar af Wedel, Wichbert Liitzow, Reimar af Piessen, Eckhard af Quitzow,
Henrik Thun, Burchard af Otteshuden, Gotschalk og Bertold Preen, rid
dere, Henrik af Biilow, Henrik Bonsach, Dietrich Clawe, væbnere, og ad
skillige andre troværdige mænd. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Neukloster i det herrens år 1320 mandag efter
den hellige Paulus’ omvendelses dag.

V

1320. 2. februar. Ejlstrup.
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Cecilie og Kristine Avdedatter skænker Æbelholt kloster deres ret til Spinvedsgård.
Afskrift i Æbelholtbogen.

il alle og enhver, til hvis kendskab dette brev måtte komme, Cecilie
Avdedatter og Kristine Avdedatter hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi til bod og frelse
for vore forfædres og vore egne sjæle fuldt ud har overdraget og hjemlet
de regelbundne kanniker i St. Vilhelms kloster i Æbelholt den ejendoms-
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ret til Spinveds-gård1), som blev tildelt os efter vor elskede faders død,
nemlig 5 pennings skyld at besidde evindelig. Til vidnesbyrd herom
er vor elskede broder Lars Avdesens segl hængt under dette brev. Givet i
Ejlstrup i det herrens år 1320 dagen efter den hellige Blasius’ dag.
1) Mårum sogn.
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1320. 18. februar. Hamborg.

Bisperne Herman af Schwerin og Henrik af Lübeck og Johannes, administrator

for Bremen, fornyer overenskomsten af 1313 21 februar imod ærkebiskop Jens Grand
af Bremen.
Original i Neu-Strelitz-

erman, af Guds nåde biskop i Schwerin, og Henrik, biskop af Lü
beck, og Johannes, søn af den berømmelige fyrste herr Otto, her
tug af Lüneburg, skolemester og administrator for Bremen kirke, til alle,
som får dette brev at se, hilsen med Gud.
Da i sin tid den ærværdige fader i Kristus herr Jens, ærkebiskop i Bre
men med mangfoldige overgreb og forskellige tynger hjemsøgte vore for
gængere bisperne, prælaterne, kapitlerne og hele gejstligheden i Bremen
stad, stift og kirkeprovins...
Givet og forhandlet i Hamborg i det herrens år 1320 den 18. februar.

H
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1320. 20. februar. Roskilde.

Biskop Oluf af Roskilde giver forskelligt jordegods til underhold for fattige
peblinge og træffer i denne forbindelse en række dispositioner vedrørende bispebordets og sit eget gods.
To originaler på universitetsbiblioteket.

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for såvel nulevende som tilkommende,
at vi har besluttet at forekomme den yders te dag med nogle barmhjertige
gerninger, eftersom vi har erkendt, at menneskelivets bane kun er alt for
usikker og skrøbelig. Til ære for den hellige og udelelige treenighed, den
høj hellige guds moder jomfru Marie og St. Lucius og til bod for min

O
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sjæl og for vore forgængere bisperne af Roskildes og vore forældres sjæle
har vi givet, overdraget og skænket — at besidde med rette evindelig —
vort gods i Kvarmløse, i Snevre, Nordrup og det gods, som vi har købt
af Jens Pedersen fra Vanløse, nemlig en toft i Merløse, ligeledes det
gods, som han havde i Tåstrup og Borup og Nyrup sammen med Gundsømagle kirke, til fattige peblinges underhold og føde, for at de desto
mere kan hellige sig skolens studier og tjene Gud den almægtige i Ros
kilde kor og i den hellige jomfrus kapel, som vi har grundlagt fra nyt af
sammesteds. Men fordi alt det fornævnte næppe er tilstrækkeligt til at
afhjælpe nævnte peblinges behov, tillægger, tilføjer og henlægger vi for
evig med vort kapitels samtykke og vilje til vor fornævnte gave alt det
gods, som vi har købt i Ølselille1), sammen med samme landsbys kirke,
ligeledes bispetienderne af Tåstrup kirke i Merløse herred og af Sønder
Jernløse kirke, således at nævnte fattige peblinge kan klædes og hjælpes
i deres øvrige behov af nævnte godsers og tienders frugter. Og for at ikke
bispebordet skal lide alt for stor skade ved frasigelsen og tabet af nævnte
tiender og visse andre, som vi har udlagt til daglige uddelinger i koret i
Roskilde, giver, henlægger og overdrager vi som erstatning for nævnte
tiender bispebordet alt det gods, vi har købt i Grumløse og Løgtved, med
alt dets tilliggende at besidde evindelig, således at vort testamentes ekse
kutorer skal råde over nævnte gods i Grumløse og Løgtved og oppebære
frugterne af samme, indtil vor gæld fuldt ud er blevet betalt med de
årlige frugter af nævnte gods, og da først skal nævnte gods frit vende til
bage til bispebordet. Til vidnesbyrd herom er vort segl tilligemed vort
kapitels segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i det
herrens år 1320 den 20. februar2).
1) jf. nr. 146 note 1. — 2) angående denne donation, se J.O. Arhnung, Roskilde
Domkapitels Historie I 243 ff.

1320. 22. februar. Roskilde.
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Biskop Oluf af Roskilde skænker gods i Torslunde til sit kapel i Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.

O

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
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I skal vide, at vi til erstatning for det gods, som vi har modtaget fra
vort kapels bord, med hvilket dette blev oprettet, og som vi har givet vore
kanniker i Roskilde til erstatning for deres medkannik herr Ebbes1) kan
nikbord, med dette brev giver og skøder vort gods med samt alt dets til
liggende løst og fast, som vi har haft efter Tyge Ympe i Torslunde, og som
vi senere har købt sammesteds af Niels Bosen, og hvor Bo Krænje bor, til
samme herr Ebbe og hans efterfølgere i samme kapel at besidde med
rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Roskilde i det herrens år 1320 den 22. februar.
1) Ebbe Jensen, vor frue kapels første indehaver (se nr. 184, brevets bagside, og
DRB II 10 nr. 391 samt brev af 21. april 1337).
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Pave Johannes 22. forbyder Danmarks bisper at salve og krone kong Kristoffer 2.

inden 24. juni, da dette tilkommer ærkebispen af Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il vore ærværdige brødre bisperne i Danmarks rige.
I en ansøgning, som vor ærværdige broder ærkebiskop Esger afLund har
forebragt os, udtales, at det lige fra lundekirkens grundlæggelse indtil vor
tid ubrødeligt er blevet overholdt, at den, der til enhver tid er ærkebiskop
i Lund, skal salve og krone den, der er udvalgt og skal regere som konge
i Danmark. Derfor har nævnte ærkebiskop, som er optaget ved den
romerske kurie af forretninger vedrørende lundekirken og hele konge
riget Danmarks kirke, af frygt for, at han på en eller anden måde af Eder
skal forhindres i besiddelsen af den ret, som han har til således at salve og
krone omtalte konge, ydmygt anmodet os om, at vi måtte værdiges at sørge
for et passende middel i den sag. Idet vi imødekommer nævnte ærkebiskops
anmodninger, forbyder vi Eder strengt med vor apostoliske myndighed,
at I i det mindste inden førstkommende St. Hansfest på nogen måde
drister Eder til frivilligt at skride til at salve og krone den udvalgte
konge af Danmark, idet vi erklærer det for ugyldigt og magtesløst, hvis
man skulde forsøge at handle anderledes1). Givet i Avignon den 23. fe
bruar i vort (pontifikats) fjerde år.
1) jf. nr. 232.
1320 26. februar (Pomm. UB V 489 nr. 3337) = nr. 291.
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Biskop Oluf af Roskilde giver jordegods på Sjælland til et fond for daglige udde
linger til kannikerne i Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, som får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor pligt efter evne at fremme dyrkelsen af herrens navn og,
som det sømmer sig, at sørge for at smykke herrens hus, for at den ære og
ærbødighed, der skyldes Gud, kan vises ham med desto større fylde, jo
flere personer der deltager i gudstjenesten, for hvis skyld præsteskabet er
oprettet i herrens hus og modtager embede, og jo oftere gudstjenesten
holdes. Da det nu altså er vor vilje, at kannikerne i Roskilde, hvis præbender for en dels vedkommende er så ringe og fattige på indtægter og
midler, at deres besiddere på ingen måde kan have et passende udkomme
af deres indtægter, kan få en løn for deres møje og oppebære omend en
beskeden, så dog nogen betaling for deres tjeneste, når de har taget del
i dagens og nattens tidebønner, har vi med vort kapitels samtykke og
vilje for al fremtid indstiftet daglige uddelinger1) hidrørende fra det gods,
som vi har erhvervet på lovlig vis, og hvis navne og beliggenhed er anført
nedenfor, hvilke uddelinger til ære for den hellige treenighed, den hellige
jomfru Maria og St. Lucius, pave og martyr, roskildekirkens beskytter,
skal overholdes i samme kirke evindelig2).
Først giver og skænker, overdrager og tildeler vi til de ovennævnte ud
delinger det nedenfor optegnede gods, nemlig først det, som herr Adam
Bosen, forhen kannik i Roskilde, besad i Stårby i Bårseherred med alt
tilliggende, og som han i levende live har overdraget og skødet os. Frem
deles gods i Hyllested, nemlig 7 øre skattejord fordelt på to gårde, som
Hasten fra Almstofte har skødet os i Flakkebjærgherred. Fremdeles i
Tostrup to ørtug jord i samme herred. Fremdeles det gods, som Eskil
kaldet Snubbe har skødet os, nemlig en mark skattejord beliggende i
Flakkebjærgherred i Ormager. Fremdeles i Vindblæs, seks en halv øre
skattejord samt to tofter i samme herred. Fremdeles i Bjærup syv ørtug
jord i samme herred. Fremdeles to gårde, hvoraf den ene ligger i Soderup
i Merløseherred og den anden i Nørre Valsø i Volborgherred, som vi har fået
efter præsten Troels i Bringstrup. Fremdeles det gods, som Esbern kaldet
Terning har skødet os i Kirke Syv, nemlig en gård i Ramsøherred. Frem-
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deles det gods, som herr Asser Simplex har skødet os i Ballerup i Smørum
herred, nemlig tre øre skattejord. Fremdeles det gods, vi har købt i Slimminge nemlig ti og en halv ørtug skattejord. Fremdeles i Fakse en halv øre
skattejord samt seks øre i skov. Fremdeles i Lidemark to øre og syv penninge skattejord samt det gods som herr Peder, abbed i Ringsted, har købt
for os. Fremdeles det gods, som præsten Jens kaldet fra Vig, vor forhen
værende befuldmægtigede på Dragsholm, har skænket os og købt for os,
og som ligger i Halsnæs. Fremdeles det gods, som vi har fået fra Niels
Svendsen i Kundby og greven af Gleichen, og som vi har givet til nogle
af vore klerke på vilkår, indtil de forsynes med et passende embede, og
når dette vilkår er opfyldt, er det vor vilje, at godset frit skal vende tilbage
til uddelingerne. Fremdeles det gods, vi har fået af samme Niels Svendsen
i Syvendekøb, og som vi har overladt præsten Jens, vor nuværende be
fuldmægtigede på Dragsholm, for hans levetid, og når den er tilende, er
det vor vilje, at godset skal vende tilbage til uddelingerne med fuld ret.
Men eftersom det fornævnte gods ikke rækker til at afholde daglige udde
linger, således at hver enkelt på hver af årets dage kan modtage en be
skeden lod, føjer vi her til med vort kapitels samtykke bispetienderne af
nogle sognekirker, nemlig Bringstrup, Vester Broby og Lynge i Alsted
herred og Stenlille kirke i Merløse herred, og til erstatning for disse og
andre tiender3), som vi har anvendt til brug for nogle fattige peblinge,
som vi har sat til tjeneste i Roskilde kirkes kor og den hellige jomfrus
kapel, som vi har grundlagt i samme kirke, og for at vore efterfølgere til
enhver tid ikke skal klage over tab og skade for bispebordet, overdrager
og giver vi med vort kapitels samtykke det gods, som vi har købt i Grumløse i Bårseherred, og ligeledes det gods, som vi har købt i Løgtved i Arsherred, til bispebordet at besidde evindelig, dog at vort testamentes
eksekutorer skal råde over nævnte gods i Grumløse og Løgtved og oppe
bære indtægterne deraf, indtil vor gæld og legaterne i vort testamente tilfulde er betalt af de årlige frugter fra omtalte gods. Derefter skal nævnte
gods frit vende tilbage til bispebordet. Vi beder og bønfalder med Gud de
ærværdige brødre i Kristus, vore efterfølgere, som til enhver tid måtte
styre Roskilde kirke, at de ikke bryder, ikke omstøder eller ophæver
denne vor gave og bestemmelse, der har et så fromt formål, men snarere
stadfæster, støtter og fremmer den, for sammen med os af den højeste
dommer at få del i den hellige opstandelse og det evige liv i evig salighed.
Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med vort kapitels segl hængt
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under dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i det herrens år 1320
den 28. februar.
1) distributiones quotidianae el. distributiones in choro (‘uddelinger i koret’), der på stedet
udbetales til de kanniker, der den dag gjorde tjeneste. — 2) om denne dotation sej. O.
Arhnung, Roskilde Domkirkes Historie I 382 ff. — 3) jf. nr. 180.

1320. 29. februar. Roskilde.
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Biskop Oluf af Roskilde skænker Roskilde kapitel jordegods til erstatning for de
indtægter, der er tillagt kanniken Ebbe og hans efterfølgere ved vor frue kapel.
Original på universitetsbiblioteket.

luf, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi giver og overdrager vort kapitel i Roskilde neden
nævnte gods med alle dets tilliggender at besidde til evig tid for en fast
boende kannik, nemlig det gods, vi har købt i Vinderup, i Gerlev, det
gods, vi for nylig har fået fra herr Povl Lille i Onsved i Horns Herred,
fremdeles det gods, vi har fået i Grønnæsse fra Troels, præsten i Orø, og
vort gods med skovene i Næble ved Skelskør, som vi har fået fra Herlug
Jonsen, alt til erstatning for den andel, der til evig tid tilkommer herr
Ebbe, deres medkannik, og hans efterfølgere af de fraværendes lodder1)
og af de skånske penge2) i følge kapitlets udtrykkelige samtykke tilligemed
alt det andet, som tilkommer eet af de 15 præbender. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens
år 1320, fredag efter apostlen St. Mathias’ dag.

O

1) d.v.s. de lodder af den daglige distribution, der var ledige som følge af, at visse
kanniker ikke residerede. — 2) indtægter af gods i Gdinge herred, skænket kapitlet af
dronning Margrete, Harald Hens hustru, jf. C.A. Christensen, Hist. Tidsskrift 11. rk.
III 450 ff.

1320. 12. marts. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe at meddele hertug Erik 2. af

Sønderjylland og Adelheid, datter af grev Henrik 1. af Holsten, dispensation til at
forblive i ægteskab, skønt de er beslægtede i fjerde led.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop (Jens) af Ribe o.s.v. I en ansøgning,
som vor elskede søn lægmanden Erik Valdemarsen og vor elskede
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datter i Kristus Adelheid, datter af Henrik af Holsten, en kvinde
af Dit stift, har forebragt os, udtales, at de i sin tid efter den sæd
vanlige lysning for kirkens åsyn offentligt har indgået en aftale om
nu at ville være ægtefæller1) uden at være vidende om, at der dem imel
lem bestod en hindring, som kunde hindre et sådant ægteskab2), og at de
efter omsider at have fuldbyrdet ægteskabet ved samleje har avlet børn
i det således indgåede ægteskab. Men eftersom det senere kom til deres
kundskab, at de var beslægtede med hinanden i fjerde slægtskabsgrad,
hvorfor de ikke uden dispensation fra det apostoliske sæde lovligt kan for
blive i det således indgåede ægteskab, er vi fra deres side ydmygt blevet
ansøgt om, at vi vilde værdiges at tage os af dem med en gunstig dispensa
tions velgerning i dette anliggende, da en sådan slægtskabshindring har væ
ret ukendt, og alvorlig forargelse kan følge af ægteskabets opløsning, hvis en
sådan finder sted. Idet vi, som søger de enkelte menneskers frelse og fred,
på frelsebringende måde vil tage os af dette og imødegå ovennævnte for
argelse, pålægger vi Dig, vor broder, til hvem vi nærer en særlig tillid
med herren, ved dette apostoliske brev, at Du, hvis ovenstående viser sig
at være sandt, med vor myndighed giver omtalte Erik og Adelheid dispen
sation til lovligt at forblive i nævnte ægteskab uanset dette slægtskabs
hindring, idet Du erklærer de børn, de har fået og videre måtte få, for
ægtefødte. Givet i Avignon den 12. marts i vort (pontifikats) fjerde år.
i) det latinske udtryk per verba de presenti danner modsætningen til per verba de futuro,
hvorved sigtedes til en aftale om senere at ville ægte hinanden, svarende til dansk tro
lovelse. Jf. DRB II 4 nr. 174. 6 nr. 243, — 2) c. 8 X de consanguinitate et affinitate IV
14. Jf. DRB II 1 nr. 91.
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1320. 16. marts.

Anders Tagesen skænker Sorø kloster en gård i Ullerslev på Fyn.
Referat i Sorø gavebog.

en velbyrdige mand herr Anders Tagesen, herr Anders Skænkersens
barnebarn, der nærede en særlig hengivenhed for vor frue kloster i
Sorø, valgte sit gravsted der, og skænkede til bod for sin sjæl klostret en
gård i Ullerslev på Fyn med alt tilligende til gården at besidde evindelig
i det herrens år 1320 på passionssøndag.
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Peder Grubbe, pantsætter en gård i Lyngby, Flakkebjærg herred, til sin broder

Jens Grubbe.
Original i rigsarkivet.

eder kaldet Grubbe af Stude til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed skylder den gode og hæderlige mand
herr Jens kaldet Grubbe, min elskede broder, 30 mark rent sølv, vel
prøvet og undersøgt i kølnsk vægt, ni tønder smør, så gode som dem, den
ene købmand modtager som god af den anden, en mark rug og en mark
byg, for hvilke jeg med dette brev skøder samme herr Jens min gård med
eet bols jord i Lyngby i Flakkebjærg herred; det modtagne skal ufortøvet
betales ved første tingmøde efter mortensdag pa fornævnte ting på det
vilkår, at hvis omtalte gods ikke bliver indløst af mig til ovennævnte
termin, skal fornævnte herr Jens modtage frugterne af samme gods,
indtil nævnte penge fuldtud er betalt. Givet i det herrens år 1320 ons
dag før førstkommende palmesøndag under mit segl.
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Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Esger af Lund at optage et lån på 1000
guldfloriner i sit eget og lundekirkens navn.
Afskrift i pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder ærkebiskop Esger af Lund hilsen o.s.v. Da Du —
således som Du har fremstillet det i vor nærværelse — såvel for Dine egne
fornødenheder som for på nyttig måde at kunne ordne Din lundensiske
kirkes forretninger ved det apostoliske sæde, må bære svære udgiftsbyrder,
har Du ydmygt ansøgt os om, at vi vilde værdiges at give Dig tilladelse til
at optage et lån på indtil tusinde guldfloriner på nedenanførte måde og
under nedenanførte form, uden hvilke Du ikke mener at kunne finde
kreditorer. Da vi nu nærer tillid til Din omsigt og omhu til såvel i dette
som i andet nyttigt at kunne fremme og ordne Dine egne og Din kirkes
anliggender, og da vi ikke ønsker, at Du af mangel på midler skal lide
armod, eller at samme forretninger ikke skal tilendebringes, imødekom
mer vi Din ansøgning og giver Dig, vor broder, med dette brev tilladelse
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til i denne anledning at optage et lån på indtil fornævnte sum af tusinde
guldfloriner i Dit og lundekirkens navn, til at forpligte Dig selv og Dine
efterfølgere, Dit og sammes gods, løst og fast, nu og i fremtiden og derfor
også den fornævnte kirke indtil den fornævnte sum overfor kreditorerne
på en sådan måde — idet enhver form for åger udelukkes — at samme
kirke af denne grund ikke bliver bundet af gæld længere end eet år, og
til at give afkald på bestemmelsen om de to dagsrejser, som er udstedt
på generalkonciliet1), på vor forgængers — lyksalig ihukommelse —
Bonifacius 8.s bestemmelse, ifølge hvilken ingen kan stævnes for retten
uden for sin stad eller sit stift undtagen i visse tilfælde2), på genindsæt
telse i den tidligere retstilstand3) på alle breve og bevillinger, som er og
vil blive opnået af pavestolen, på al bistand af kanonisk og borgerlig
ret4), på aftale om dommere og værneting, hvis der herom skulde er
hverves pavebreve i kreditorernes navn, samt på alle andre indsigel
ser, hvorved Du og Dine nævnte efterfølgere kan værne Eder mod
samme kreditorer. Fremdeles vil vi og tilstår vi — i overensstemmelse med
Dit forlangende til os — at Du og Dine efterfølgere er pligtige at betale
kreditorerne disse penge af nævnte kirkes gods og til at godtgøre tab,
udgifter og renter5), hvis pengene ikke bliver betalt til de fastsatte terminer,
og at der ikke af hensyn til nogen kanonisk eller verdslig bestemmelse
eller noget privilegium eller nogen bevilling fra det apostoliske sæde,
hvorom der i vort brev skulde finde fuldstændig, udtrykkelig og ordret
omtale sted, og hvorved Du og fornævnte efterfølgere yderligere kunde
dække Eder, påhviler Dig nogen forpligtelse til at bevise overfor kredi
torerne, at nævnte pengesum vil blive anvendt til den omtalte kirkes gavn,
men en erklæring fra Dig — låntageren — alene i dokumenterne om et
lån af denne størrelse skal uomstødigt anses for tilstrækkeligt og fuldgyldigt
bevis. Men for at renteågerens5) afgrund ikke skal åbne sig, er det vor
hensigt og vilje, at Du, Dine efterfølgere og Din nævnte lundekirke på
ingen måde i kraft af dette vort brev ved nogen svigagtigheds eller for
slagenheds list og spidsfindig udlægning af ordlyden skal kunne forpligte
Dit, dens eller deres gods til nogen ågerrente, idet vi bestemmer, at samme
brev samt de erklæringer, kautioner, anerkendelser eller løfter, som er
foretaget i kraft af det eller dets bemyndigelse eller i forbindelse med det,
med forpligtelse til ågerrente for øje, for døde og magtesløse og uden
noget som helst værd, idet de dog, hvis der ikke foreligger nogen antyd
ning af åger i det ovennævnte anliggende, skal stå ved magt og ikke
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kunne anfægtes på nogen måde svigagtigt under påberåbelse af åger.
Thi det er som sagt vor hensigt, at samme kirke og dens gods ikke på
grundlag af denne vor tilladelse på nogen måde kan bebyrdes med en
betalingsforpligtelse overfor den nævnte sum af længere varighed end
den nævnte frist af et år.
Givet i Avignon den 21. marts i vort (pontifikats) fjerde år.
1) c. 28 X de rescriptis I 3, hvorefter ingen ved pavebrev kunde tvinges til at møde
for en domstol mere end to dagsrejser fra det stift, hvor han hørte hjemme. — 2) c. 11
in VIt0 de rescriptis I 3 (jf. DRB II 9 nr.231). — 3) gengiver restitutio in integrum, der i
romerretten betegner et ekstraordinært retsmiddel, der gav adgang til genoprettelse af
et tab, som, skønt det var en følge af den gældende ret, dog fandtes ubilligt. — 4) ius
civile, romerretten. — 5) morarenter, som det trods kirkerettens renteforbud var tilladt
at betinge sig (cf. X de usuris V 19. c. 1.2 in VIt0 de usuris V 5. c. 1 Clem. de usuris V 5),
cf. DRB II 3 nr. 167 note 3.

1320. 21. marts. Avignon.
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Pave Johannes 22. meddeler munken i Sorø kloster Peder Regnersen dispensation
for hans uægte fødsel på forbøn af hertug Kristoffer, således at han kan opnå alle

stillinger indenfor sin orden, også abbedværdigheden.
Afskrift i pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Peder Regnersen, munk i Sorø kloster af cistercienserordenen, Roskilde stift. Din rene vandel, Dine gode sæder og
Din boglige lærdom siges at gøre Dig fortjent til at finde rig nåde og gunst
ved det apostoliske sæde. Under hensyn til det forudskikkede og i betragt
ning af vor elskede søn, den velbyrdige mand Kristoffer, Danmarks
hertug, der i denne sag ydmygt er gået i forbøn for Dig, låner vi derfor
Dine fromme bønner øre og giver Dig med apostolisk myndighed af
særlig nåde dispensation fra den mangel, der er ved Din herkomst, efter
som Du er søn af en præst og en ugift kvinde, således at Du desuagtet
uhindret kan forfremmes til alle værdigheder med sjælesorg indenfor Din
orden, selv abbed værdigheden. Intet menneske må bryde dette vort
dispensationsbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen
drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han derved vil pådrage sig
Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus og Paulus’ vrede.
Givet i Avignon den 21. marts i vort (pontifikats) fjerde år.
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1320. 21. marts. Avignon.

Pave Johannes 22. overdrager sin kapellan dr. Vilhelm Krag et kanonikat i

Ribe og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Vilhelm kaldet Krag, doktor i lovkyndighed, kan
nik i Ribe, vor kapellan.
Skønt det apostoliske sædes sædvanlige velvilje undertiden viser sig
rundhåndet med nådesbevisninger overfor fremmede og ukendte, veder
kvæger det dog hellere med sin forsorgs nåde dem, som ved deres dyders
fortjenester har gjort sig fortjente til at udmærkes med dets venskab, og
lader dem nyde passende hæder og ophøj er dem med en rigere gavmildheds
velgerninger, for at andre, når disse ser sig hædrede, ved deres eksempel
kan anspores til med større styrke at lægge sig efter dyden. Da vi nu med
faderlig betænksomhed har overvejet ovennævnte for Dit vedkommende
og anser det for rimeligt og passende at vise Din person den apostoliske
nådes gunst, og da det er vor vilje af hensyn til ovenstående at vise Dig en
særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat
ved Ribe kirke med fuld kanonisk ret og giver Dig også provision derpå;
vi forbeholder os med vor apostoliske myndighed at bortgive en præbende,
som ikke med rette tilkommer nogen anden, hvis en sådan for tiden er
ledig i nævnte kirke, eller når den bliver ledig, som Du eller Din dertil
lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at
Du eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed,
godtager, således at den efter denne godtagelse skal overdrages Dig med al
ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder biskop (Jens) i
Ribe og vore elskede sønner kapitlet sammesteds eller ham eller dem, under
hvem i nævnte kirke overdragelsen af og provisionen på eller al anden rå
dighed over præbenderne ved nævnte kirke i fællesskab eller hver for sig hø
rer, i mellemtiden, også før fornævnte godtagelse, at driste sig til at tage
bestemmelse om den, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du
eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage den. Vi erklærer
det fra nu af for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilkensomhelst
myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes
i denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre her
imod stridende bestemmelser og sædvaner i samme kirke, selvom de er be
kræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden bestyr-
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kelse, eller om nogen med apostolisk eller hvilkensomhelst anden myndig
hed er anerkendte som kanniker i samme kirke eller anstrenger sig for at
få anerkendelse eller med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender ved nævnte kirke har fået særligt eller angående kirke
lige beneficier i de egne har fået almindeligt brev af os eller vore forgængere
som romerske paver eller det apostoliske sædes legater, selvom man der
ved er skredet til forbud, reservation eller afgørelse eller er gået frem på
nogensomhelst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn
til opnåelse af nævnte præbende skal foretrækkes for alle undtagen for dem,
der med vor myndighed har fået anerkendelse i den samme kirke og har
ventebrev på præbender sammesteds, men at der ikke derved må gøres
nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender og beneficier;
vor overdragelse gælder endvidere, uanset om fornævnte biskop og kapitel
eller hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget
af fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller
provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at på kanonikater og præbender i samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil
de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision eller anden
rådighed af enhver art, ingen skal kunne få provison ved apostolisk brev,
som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling;
fremdeles uanset hvilkensomhelst anden begunstigelse fra nævnte sæde,
almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke
er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen
af denne nådesbevisning på nogensomhelst måde kan hindres eller blot
opsættes, og hvoraf og af hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig
omtale sted; endvidere uanset at vi allerede forinden ved breve af forskellig
ordlyd har givet Dig provision på et kanonikat og en præbende ved
Schwerins1) kirke, som dengang var ledige ved samme sæde, og på et
kanonikat ved Lübecks kirke2) med ventebrev på en præbende og en
dignitet eller en personat eller et embede med eller uden sjælesorg; (vor
overdragelse gælder også), hvis Du ikke har været tilstede for at aflægge
ed på at ville overholde samme Ribe kirkes bestemmelser og sædvaner,
når Du blot i Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den,
og når Du kommer til denne kirke, gør det i egen person. Intet menneske
må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, reservations-, forbuds-,
bestemmelses- og viljesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen
drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig
2. Række. VIII.
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Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede.
Givet i Avignon den 21. marts i vort (pontifikats) fjerde år.
J) nr. 138. — 2) nr. 106.
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1320. 21. marts. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger biskop Oluf af Roskilde, biskop Jens Bocholt af
Slesvig og sin kapellan magister Buxolus fra Parma at indføre dr. Vilhelm Krag i

hans kanonikat og præbende ved Ribe kirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vore ærværdige brødre bisperne (Oluf) i
Roskilde og (Jens) i Slesvig og til vor elskede søn magister Buxolus
fra Parma, kannik ved kirken i Tournai, vor kapellan. Skønt det aposto
liske sæde o.s.v. indtil ‘gør det i egen person’1). Derfor pålægger vi Eder,
at I alle tre eller to eller blot een af Eder personlig eller ved een eller flere
andre med vor myndighed skal skaffe samme Vilhelm eller hans befuld
mægtigede på hans vegne anerkendelse fra nu af som kannik og broder i
nævnte Ribe kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet
ved samme kirke med fuld kanonisk ret, og at I ligeledes med vor myndig
hed overdrager og anviser fornævnte Vilhelm eller nævnte befuldmæg
tigede på hans vegne efter fornævnte godtagelse med al ret og tilbehør den
præbende i nævnte Ribe kirke, der af os, som ovenfor anført, er reserveret
ham, hvis en sådan dengang, da vi foretog reservationen, var ledig
eller fra da af blev ledig, eller så snart den måtte blive ledig. I skal frem
deles indføre ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i faktisk besid
delse af en sådan præbende med dens ret og tilbehør og forsvare ham efter
indførelsen og sørge for, at der fuldtud svares ham af samtlige frugter,
indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af fornævnte kanonikat
og præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller om fornævnte bisper og
kapitel eller hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig har fået
bevilget af samme sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspen
sion eller banlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt tydeligt
og ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med vor myndighed
tugter dem, der sætter sig op herimod under udelukkelse af appel. Givet
som ovenfor.

P

1) jf. nr. 190. Angående brevtypen se nr. 107. 139.
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Kong Kristoffer 2. fastsætter markskellet mellem Vitskølklosters, Vorklosters og

viborgkannikernes marker og stadfæster Vitskølklosters ret til at udnytte havet ud
for deres besiddelser.
Afskrift i Vitskølbogen.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at, da markernes adskillelse hidtil har været
uklar og usikker mellem vore elskede brødre munkene fra Vitskøl og mun
kene fra benediktinernes kloster i Vor og viborgkannikerne, har vi nu
omsider personligt truffet begge parter på åstedet og i nærværelse af mange
gode mænd mellem dem sat følgende markskel, der skal være gyldige og
faste for begge parter i århundredernes løb. Som grænse har vi fastsat
midten af * Vededyb, hvor det vartegn, som kaldes * Vede Hals, stadig skal
holdes vedlige i den sydlige del. Vi har fastsat, at hele den nordlige del med
♦Korsholm skal besiddes af fornævnte vitskølmunke til evig tid. Og for at
der kan næres fast tillid til fremtiden, har vi besluttet med dette brev at
forny2) den nåde og frihed for munkene i Vitskøl, at de fornævnte munke
på alle deres besiddelser ved havets kyst indtil midtvands til evig tid frit
må hente sig alt, hvad der kan være til nytte og gavn. Men for at hele
denne afgrænsning af markskel, som vi højtideligt har foretaget, og den
nåde, som vi har skænket fornævnte munke, kan forblive gyldig til evig
tid, har vi overgivet dem til brevets levende erindring og bestyrket det
for al evighed ved at fæste vort sekret til dette brev. Dette er givet i det
herrens år 13(20) på Marie bebudelsesdag.

K

1) et enkelt sekundært håndskrift har 1320, alle andre 1300, således at året allerede
i forlægget har været fejlskrevet. Brevet kan derfor stamme fra et af Kristoffers senere
regeringsår 1321—26 eller 1330—32. — 2) tidligere privilegier til Vitskøl angående
vragret, se DRB II 1 nr. 94. 310. 2 nr. 136.

1320. 27. marts. Osnabrück.
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Biskop Engelbert af Osnabrück transsumerer pave Johannes 22.S bulle af 1318
27. marts (nr. 14), hvorved han selv, ærkebispen af Riga og slesvigkanniken Jens

Henriksen har fået overdraget at genindsætte Jens Grand som ærkebiskop af Bremen,

pålægger alle gejstlige og verdslige i kirkeprovinsen Bremen at bøje sig for genind-
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sætteisen uden at gøre modstand og delegerer provsterne i Friedland og Neukloster
samt kanniken Johannes Barnekow i Ratzeburg som eksekutorer ved genindsættelsen.
Transsumpt i Hamborg.

ngelbert, af Guds nåde biskop i Osnabrück og af det apostoliske sæde
udpeget som eksekutor i nedennævnte sammen med sine nedennævnte
kolleger, til hver enkelt af de højærværdige fædre i Kristus bisperne i kirke
provinsen Bremen, og til de ærværdige og gode mænd, herrerne provst
(Volckwin) og kapitlet ved Bremen kirke og hver enkelt kannik ved samme
kirke og til alle, som har dignitet, personat, forvaltning eller embede
uanset deres titel ved samme Bremen kirke, og til hver enkelt abbed,
prior, dekan, ærkedegn, kollegium, kapitel, konvent og til alle andre,
som har dignitet, personat, forvaltning eller embede uanset deres titel i
Bremen stad, stift og provins og endelig til hertugerne, greverne, adelsmændene, og de gejstlige og læge, alle som een, som nedennævnte sag
vedrører eller i fremtiden kan vedrøre, hilsen med Gud og urokkelig
lydighed mod de apostoliske befalinger ...
Til vidnesbyrd om alt dette har vi ladet denne fremgangsmåde nedskrive
af nedennævnte notar som et offentligt dokument og befæste med vort
vedhængte segl. Givet og forhandlet i Osnabrück i vor bispegård år 1320
efter Kristi fødsel, i den 3. indiktion, den 27. marts, i nærværelse af de
hæderværdige mænd og gode herrer biskop Herman Belonvilonensis1),
magister Herman af Fischbeck, provst i Bramstedt, magister Rütger
af Aldendorf, doktor i kirkeret, og magister Henrik af Werda, kannik
i Osnabrück og magister Johannes af Pritzwalk, vikar sammesteds, der
særligt var tilkaldt og opfordret til at bevidne ovenstående.
Og jeg Rudolf von Wismar, fordum kaldet Erph, klerk i Ratzeburg stift
og kejserligt autoriseret notar, har sammen med nævnte vidner overværet
forelæggelsen af nævnte pavebrev, påmindelsen, afsigelsen af domme,
hvervgivelsen, genindsættelsen og alt det andet omtalte, og jeg har efter
pålæg af herr bispen af Osnabrück, den omtalte eksekutor, redeligt skrevet
og offentliggjort det altsammen og redigeret det i denne officielle form og
til vidnesbyrd bestyrket det med mit navn og sædvanlige mærke oven
nævnte år, indiktion, dag, måned og sted.

E

1) titulær biskop i Palæstina.
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Kong Kristoffer 2. lover at betale kong Erik 6. Menveds gæld til grev Herman af

Gleichens arvinger og marsken Ludvig Albertsen og hans brødre.
Referat hos Hvitfeld.

O

r 1320, anden påskedag, i Vordingborg1), i nærværelse af marsken2)
, Lars Jonsen, Peder Jensen af Katslosa og Anders Pedersen af
Alnarp, gav kong Kristoffer herr Herman af Gleichens arvinger og mar
sken herr Ludvig Albertsen og hans brødre skriftligt løfte om at betale
dem al den gæld, som de kunde bevise at hans broders kong Erik var
dem skyldig.

A

1) jf. nr. 195 og 196. — 2) læs: drosten.

1320. 31. marts. Vordingborg.
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Kong Kristoffer 2. pantsætter Blekinge og Lister til Ludvig Albertsen.
Referat hos Hvitfeld.

an1) sluttede også en overenskomst med herr Ludvig om, at han
skulle have Blekinge og Lister som pant for samme gæld, vist og
uvist2), og årligt afkorte indtægterne deraf i summen, indtil han var
blevet betalt fuldt ud. Hvis han ville indløse fornævnte lande, skulle han
udrede, hvad der manglede i regningen. I det brev kalder kongen ham
for sin consanguineus, det er sin slægtning.

H

1) jf. nr. 194 og 196. — 2) d.v.s. landgilde og sagefald.

1320. 31. marts. Vordingborg.
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Kong Kristoffer 2. tager Ludvig Albertsen under sin beskyttelse og giver ham
sagefaldet over hans undergivne med undtagelse af havnetjeneste.
Referat hos Hvitfeld.

amtidig tog han1) ham og alle hans undergivne under sin beskyttelse,
gav ham 40 marks sager og alt sagefald over hans egne bønder und
tagen havnetjeneste2).

S

1) jf. nr. 194 og 195. — 2) gengiver det latinske preter hafnas, hvis betydning er usikker,
se DRB II 5 nr. 326 note 1.
1320 1. april (Dipi. Suec. III 456 nr. 2232; Hans. UB II 149 nr. 357) = nr. 291.
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1320. 3. april. Avignon.

Pave Johannes 22. overdrager Jakob Jensen Friis et kanonikat i København og

giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jakob Jensen kaldet Friis, kannik ved Københavns
kirke i Roskilde stift.
Den iver efter dyd, som Du siges flittigt at lægge for dagen, og Din
retskaffenheds fortjenester, som siges at støtte Dig, kræver, at vi udstrækker
den apostoliske gavmildheds hånd mod Din person. Da vi nu af hensyn
til det forudskikkede vil vise Dig en særlig nåde, overdrager vi Dig et
kanonikat ved Københavns kirke i Roskilde stift med fuld kanonisk ret
o.s.v. som i nærmest ovenstående indtil ‘enhver anden bekræftelse’1),
eller om nogle med apostolisk eller enhver anden myndighed er aner
kendte som kannik ved samme kirke eller anstrenger sig for at blive aner
kendte, eller om de med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender i nævnte kirke har fået særligt eller angående kirkelige
beneficier i de egne har fået almindelige breve af os eller vore forgængere
de romerske paver eller det apostoliske sædes legater, selvom man derved
er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen
somhelst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du skal foretrækkes for
alle andre undtagen for dem, der med vor myndighed har fået anerken
delse ved samme kirke og har ventebrev på præbender ved samme o.s.v.
indtil1) ‘eller om vor ærværdige broder biskop Oluf af Roskilde og vore
elskede sønner kapitlet ved samme kirke eller nogen anden’ o.s.v. som i
samme brev indtil ‘særlig omtale sted’; (vor overdragelse gælder også),
hvis Du ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at
ville overholde1) o.s.v. indtil ‘Givet i Avignon den 3. april i vort (pon
tifikats) fjerde år’1).

T

1) jf. nr. 206.
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1320. 3. april. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe og de pavelige kapellaner

magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i

Lübeck, at indføre Jakob Jensen Friis i hans kanonikat og præbende ved Københavns
kirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

3- april 1320
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å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop Jens af Ribe og vore
elskede sønner magister Buxolus af Parma, kannik ved kirken i Tournai, og Vilhelm kaldet Krag, kannik ved kirken i Lübeck, vore kapellaner,
hilsen.
Din iver efter dyd o.s.v. indtil ‘gør det i egen person’1). Derfor pålægger
vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personligt eller ved en
eller flere andre indfører samme Jakob o.s.v. som ovenfor i nærmeste
executoria indtil2) ‘sæde i kapitlet’ o.s.v. som i samme indtil ‘indfører ham
med fornævnte myndighed og forsvarer ham efter indførelsen; i modsat
fald skal I overdrage og tildele samme Jakob eller nævnte befuldmægtigede
for ham den præbende med alle dens tilliggender, der, som ovenfor omtalt,
af os er reserveret ham som omtalt ved nævnte kirke, hvis den var ledig ved
samme kirke, dengang vi foretog reservationen, eller såsnart den bliver
ledig, idet I lader ham nyde den fredelige besiddelse deraf, o.s.v. som
i samme indtil ‘eller om fornævnte biskop og vore elskede sønner kapitlet
eller nogen anden’2) o.s.v. indtil ‘idet I med vor myndighed tugter over
trædere med kirkens straf uden mulighed for appel’.2) Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 197. — 2) jf. nr. 207.

1320. 3. april. Avignon.
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Pave Johannes 22. giver magister Jakob Bentsen dispensation til trods hans

uægte fødsel at opnå kanonikat og præbende ved en domkirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jakob Bentsen, magister artium, gejstlig i Roskilde
stift.
Det apostoliske sædes velvilje, der viser sig gavmild mod ansøgere, yder
ikke uden grund større nådegaver til dem, som befindes at have udmærket
sig ved de største fortjenester. I Din ansøgning til os udtales, at Du i sin
tid med pavelig myndighed fik dispensation for mangelen ved Din fødsel
som søn af en præst og en ugift kvinde1), så at Du uanset dette kunne for
rette tjeneste i de grader, Du havde modtaget, og forfremmes til alle
gejstlige grader, og opnå kirkeligt embede endogså med sjælesorg. Men
da Du, som vi har erfaret ved troværdigt vidnesbyrd, vides at have gjort
så rosværdige fremskridt i lærdom, at Du har gjort Dig fortjent til at
få tilladelse til at docere artes ved fakultetet i Paris, har Du ydmygt

T
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anmodet os om, at vi ville værdiges at meddele Dig en større nåde. Under
hensyntagen til ovenstående og på grund af indtrængende henstillinger fra
vore elskede sønner magistrene og peblingene ved artistfakultetet i Paris,
som ydmygt er gået i forbøn for Dig hos os i denne sag, er det derfor vor
vilje at give Din person en større nådegave, hvorfor vi af særlig nåde med
apostolisk myndighed meddeler Dig dispensation til frit at modtage og
lovligt at besidde kanonikat og præbende ved en domkirke, om de ellers
overdrages Dig på kanonisk vis, uanset omtalte mangel ved Din fødsel.
Intet menneske må bryde dette vort dispensationsbrev eller i ubesindig
forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge det, skal
han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 3. april i vort
(pontifikats) fjerde år.
1) c. i. i i. 14. 18 X de filiis presbyterorum ordinandis vel non I 17 omhandler uægte
fødte i almindelighed og præstebørn i særdeleshed (lignende sager DRB II 5 nr. 281.
304. 314. II 6 nr. 114).
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1320. 3. april. Avignon.

Pave Johannes 22. udnævner Engelbert Gunniksen fra Åhus til sognepræst i

Ramdala.
Afskrift i de pavelige kopibøger,

il vor elskede søn Engelbert Gunniksen fra Åhus, sognepræst i Ramdala
i Lunds stift, hilsen. Idet vi betænker Din retskaffenheds fortjenester,
som støtter Dig, og hvorom der er aflagt os rosværdigt vidnesbyrd, anser vi
det ikke uden grund for rimeligt at yde Din person en særlig gunst og
nådes forret. Da vor elskede søn Holger, forhenværende præst ved sogne
kirken i Randala, fuldstændig har givet afkald på denne kirke i følge den
af os givne bestemmelse om, at flere kirkelige digniteter, personater,
embeder og kirkelige beneficier ikke uden lovformelig dispensation kan
indehaves af dem, som ellers iøvrigt besidder dem med apostolisk dispen
sation, men i visse tilfælde må opgivesJ), og da denne kirke derfor er ledig, og
ingen uden vi har kunnet råde over den, eftersom vi i sin tid forud for denne
ledighed reserverede alle sognekirker og andre kirkelige embeder, som blev
ledige ved denne bestemmelse, for vor og det apostoliske sædes overdragelse
og rådighed, og vi fra da af har erklæret det for ugyldigt og magtesløst,
hvis nogen uanset hans myndighed med eller uden viden herom forsøgte

T
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at handle anderledes i den sag, er det vor vilje under hensyntagen til det
ovennævnte at vise Dig en særlig nåde, og vi overdrager Dig derfor med
apostolisk myndighed fornævnte således ledige kirke med alle dens rettig
heder og tilliggender og giver Dig den også ved provision, idet vi erklærer
det for ugyldigt og magtesløst, hvad det også er, hvis nogen uanset hans
myndighed med eller uden viden herom har forsøgt eller i fremtiden vil
forsøge at handle anderledes i den sag, uanset om nogen angående provi
sion af sognekirker i Lunds stad og stift har opnået særlige eller i de egne
almindelige breve af nævnte sæde eller dets legater, selvom man ved dem
er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen
somhelst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til op
nåelse af denne kirke skal foretrækkes for alle andre, men at der ikke herved
skal ske dem nogen skade i opnåelsen af andre kirker og beneficier, eller
om vor ærværdige broder ærkebiskop (Esger) af Lund eller nogen anden i
fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke
er forpligtede til og ikke kan tvinges til modtagelse eller provision af nogen,
og at ingen ved provision kan indsættes i de sognekirker og andre kirkelige
beneficier, der i fællesskab eller hver for sig hører under deres overdragelse,
provision eller hvilkensomhelst anden rådighed, ved apostolisk brev, som
ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling,
uanset også enhver anden almindelig eller særlig bevilling af nævnte sæde,
hvad ordlyd den så har, hvorved virkningen af denne nåde på nogen
måde kan forhindres eller udsættes, når den ikke udtrykkeligt og fuld
stændigt er optaget i dette brev, og af hvilken og af hvis hele ordlyd der
skulde finde særlig omtale sted i vort brev. Intet menneske må bryde dette
vort overdragelses-, provisions-, forordnings- og viljesbrev eller i ubesin
dig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge det,
skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 3. april i vort
(pontifikats) fjerde år.
1) c. i Extr. Joa. tit. 3. Denne bestemmelse af Johannes 22. tog sigte på en kritisk
revision af de hidtil udstedte pavelige dispensationer fra Laterankonciliets forbud mod at
en gejstlig beklædte mere end eet embede med sjælesorg, cf. c. 28 X De prebendis III 5.
Pave Johannes 22. forbeholdt sig ret til at afgøre, hvilke dispensationer han vilde aner
kende og hvilke ikke, derfor den noget tvungne formulering i brevet.
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1320. 3. april. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe og de pavelige kapellaner magister

Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, at ind
føre Engelbert Gunniksen som sognepræst i Ramdala kirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vor ærværdige broder biskop (Jens) af Ribe og
vore elskede sønner magister Buxolus af Parma, kannik ved kirken i
Tournai, og Vilhelm kaldet Krag, kannik ved kirken i Lübeck, vore
kapellaner, hilsen.
Idet vi betænker vor elskede søns o.s.v. indtil ‘finde særlig omtale sted
i vort brev’1). Derfor pålægger vi Eder alle tre eller to eller blot en af
Eder personligt eller ved en eller flere andre med vor myndighed at
indføre samme Engelbert eller hans befuldmægtigede på hans vegne i
faktisk besiddelse af nævnte kirke med samt dens rettigheder og tilliggen
der og forsvare ham efter indførelsen, idet I fjerner enhver, der har taget
kirken i besiddelse, og sørge for, at der fuldtud svares ham af samtlige
frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af samme
kirke, uanset alt det ovenfor anførte, eller om fornævnte ærkebiskop eller
nogen anden i fælleskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde,
at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller banlysning
ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet
omtaler denne bevilling, idet I med vor myndighed tugter overtræderne
med kirkens straf uden mulighed for appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 200.

202

1320. 3. april. Avignon.

Pave Johannes 22. tillader sin kapellan dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, at

oppebære alle indtægterne af sine embeder undtagen af de daglige uddelinger, mens

han for en periode af tre år opholder sig ved et universitet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Vilhelm kaldet Krag, doktor i lovkyndighed, kannik
i Lübeck og vor kapellan. Da vi ønsker at vise os velvillige overfor Din
person, som nådens gavmilde giver har udmærket med boglig lærdom,
rene sæder og mangfoldige dyder, således som vi har erfaret det ved at
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omgås Dig som en kær ven, skænker vi Dig gerne en nåde, ved hvilken
Du uhindret kan skride fra dyd til dyd. Følgelig bøjer vi os for Dine bønner
og bevilger Dig med dette brev, at Du under et ophold på indtil tre år på
et sted, hvor der findes et universitet1), eller medens Du residerer ved en
kirke, hvor Du har et beneficium, kan oppebære alle frugter, indtægter og
oppebørsler af alle dine kirkelige beneficier, som Du nu har eller i frem
tiden vil opnå, også hvis et af dem er en dignitet eller personat og har
sjælesorg, dog med undtagelse af de daglige uddelinger; Du må oppebære
dem ubeskåret, således som Du vilde oppebære dem, dersom Du personligt
residerede ved de kirker, hvor Du har beneficier, og Du skal på ingen
måde i mellemtiden være forpligtet til eller mod Din vilje af nogen kunne
tvinges til at residere ved samme, uanset alle vedtægter og sædvaner ved
samme kirker, som strider herimod, selvom de er bestyrkede med ed,
apostolisk stadfæstelse eller med enhver anden bekræftelse, også hvis Du
personligt eller gennem Dine befuldmægtigede har aflagt ed på eller
måske måtte aflægge ed på at overholde dem og ikke at erhverve eller
bruge apostoliske breve herimod, uanset også om de pågældende steders
bisper af det apostoliske sæde har fået eller i fremtiden måtte få bevilget,
at de ved at inddrage de kirkelige oppebørsler eller på anden måde kan
tvinge kanniker og deres kirkers andre personer, selvom de beklæder
digniteter og personater, til at residere personligt ved samme kirker,
eller om samme bisper og vore elskede sønner kapitlerne ved samme
kirker eller enhver anden i fællesskab eller hver for sig af samme sæde har
fået bevilget eller i fremtiden måtte få bevilget, at de ingenlunde skal være
forpligtet til under nogens fravær at bestyre frugter, indtægter og ind
komster af kanonikater, præbender, digniteter, personater eller andre
embeder, som nævnte kirkers kanniker og personer har opnået eller i
fremtiden måtte opnå ved samme, og at de ikke skal kunne tvinges dertil
ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og ord til andet
omtaler denne bevilling, uanset også alle (apostoliske) privilegier, bevil
linger (og breve), almindelige eller særlige, hvilken ordlyd de end har,
hvorved virkningen af denne vor nåde på nogen måde kan forhindres
eller blot udsættes, når de ikke udtrykkeligt og i deres helhed er optaget
i dette brev, og af hvilke og hvis fulde ordlyd der skulde finde særlig om
tale sted i vort brev, alt under forudsætning af, at sådanne beneficier ikke
i mellemtiden berøves den skyldige tjeneste, og at sjælesorgen, hvor en
sådan påhviler et af beneficierne, på ingen måde forsømmes. Intet men-
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neske må bryde denne vor bevilling eller i ubesindig forvovenhed handle
derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han vil
pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’
vrede. Givet i Avignon den 3. april i vort (pontifikats) fjerde år.
1) cf. nr. 210 og DRB II 11 nr. 3.
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Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe, dekanen Guido i Lund og sin
kapellan magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, at overvåge, at hans kapel

lan dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, oppebærer indtægterne af sine embeder i de

tre år, han er løst fra sine embedspligter.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vor ærværdige broder, biskop (Jens) af Ribe
og vore elskede sønner (Guido), dekan ved kirken i Lund, og magister
Buxolus af Parma, kannik ved kirken i Tournai1).
Da vi ønsker at vise os velvillige overfor vor elskede søn Vilhelm o.s.v.
indtil ‘forsømmes’1)- Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller
blot en af Eder personligt eller ved en eller flere andre i overens
stemmelse med denne bevilling med vor myndighed sørger for, at der
fuldtud svares samme Vilhelm eller hans befuldmægtigede i hans sted
alle fornævnte frugter, indkomster og oppebørsler i samme treår, uanset
alt det ovenfor nævnte eller uanset, om omtalte bisper og kapitler eller
nogen anden i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme
sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning
ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til
andet omtaler denne bevilling, idet I med vor myndighed tugter overtræ
dere med kirkens straf uden mulighed for appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 202.
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1320. 6. april. Roskilde.

Dekanen Jens Hind, provsten Skjælm Pedersen og ærkedegnen magister Peder Urt
i Roskilde bevidner, at Knud Katrinesen har skænket Roskilde Clara kloster en gård

i Allindelille.
Original på universitetsbiblioteket.
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ens Hind, dekan, Skjælm Pedersen, provst, og magister Peder Urt,
ærkedegn ved Roskilde kirke, til alle, som får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Efterdi tiden og dens handlinger hurtigt svinder hen, derfor bør de
handlinger, som er udført lovmæssigt og vitterligt, stå fast og klart, og for
at de ikke i tidens løb skal gå i glemme eller give årsag til strid, er det
nyttigt at bestyrke dem med autentiske breve1) til evig erindring. Derfor
erklærer vi for Eder med dette brev, at Knud Katrinesen og hans broder
Jens var stedte for os i ovennævnte St. Lucius’ kirke, og at samme Knud
med sin fornævnte broder Jens’ og sin salig broder Peder Katrinesens
børns bifald, vilje og samtykke erkendte, at han til bod for sin og sine
forfædres sjæle frit havde overdraget fire en halv ørtug skattejord i Allindelille med alt tilligende og tilbehør: gård, abildgård, ager, eng og alt andet
til de ærværdige søstre af St. Claras orden i Roskilde og deres kloster, og
at han forud på landstinget havde skødet, opladt og givet Jon Lang,
fornævnte søstres foged, det i hænde med al ret at besidde frit evindelig.
Og for at der over for de nævnte søstre og deres kloster ikke i fremtiden
fra nogens side skal være nogen årsag til strid, klage, svig, bedrag, trætte
eller berøvelse, har vi ladet dette brev bestyrke med vore segl. Til bevis
for dette og fordi de oftnævnte personer ikke selv ejede segl, er vore segl
hængt herunder. Givet i det herrens år 1320 på søndagen Quasi modo
geniti.

J

1) jf. DRB II 1 nr. 74 note 2.

1320. 8. april. Vordingborg.
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Kong Kristoffer 2. slutter overenskomst med hertug Erik af Sachsen, hvorefter

denne imod en betaling af 1000 mark sølv skal tjene kongen med 60 ryttere i Norden

og 100 i Tyskland.
Original i Kiel.

i Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, erkender og
erklærer med dette brev, at der mellem os som den ene part og den
stormægtige fyrste herr Erik, hertug af Sachsen, som den anden part er
sluttet følgende overenskomst.
For det første at herr Erik hertug skal tjene os, vore børn og vore
hjælpere på denne side den salte sø1) med tres bevæbnede mænd, udrustede
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med våben og stridsheste, og på den anden side den salte sø med hundrede
udrustede mænd, idet tilføjes, at han ikke må begynde nogen krig uden
vor særlige befaling.
Fremdeles hvis vor høvedsmand og vore vasaller eller vore hjælpere
eller også herr hertugen selv på vor befaling lægger sig ind i herr hertu
gens fæstninger for at skade vore uvenner, skal vi tildele samme herr
hertug ligesåmange af vore uvenners gårde til løskøbelse eller brandskatning, som er taget i brug i hans område. Hvis han fremdeles i en krig,
som vi har bragt herr hertugen ind i, mister en af sine fæstninger, i hvilken
en af hans vasaller af os er indsat som høvedsmand, eller i hvilken herr
hertugen selv på vort bud og vor befaling er indsat som høvedsmandj
skal vi være ham behjælpelig med at generhverve den af denne grund
tabte fæstning.
Fremdeles lover nævnte herr hertug, at han vil hjælpe os, vore børn og
hjælpere mod alle vore fjender, dog at han på ingen måde skal besvære
greverne af Schwerin nemlig herr Nicolaus og herr Henrik og deres
mænd indenfor deres landes grænser, men overalt udenfor deres grænser
skal han angribe dem og deres mænd som fjender under enhver slags
krig.
Hvis fremdeles herr hertugen på vor befaling har udgifter eller lider
tab på de nævnte hundrede mand, der tjener os i hans fæstninger, vil vi
holde ham fri og skadesløs derfor. For denne hans tjeneste vil vi give ham
tusinde mark lødigt sølv, nemlig fem hundrede mark lødigt at betale
dagen efter førstkommende Nikolai dag2) i Vordingborg uden indlager,
og de øvrige femhundrede mark lødigt at betale Mortensdag3) i det
herrens år 1321 ligeledes i Vordingborg.
Og hvis han muligvis forud for disse femhundrede mark pådrager sig
noget tab fra førstkommende påske indtil fornævnte følgende Mortensdag,
vil vi holde ham skadesløs derfor.
Fremdeles har herr hertug Vartislav i vort navn4) lovet nævnte herr
Erik, hertug af Sachsen, for hans nævnte tjeneste tusinde mark lødigt
sølv at betale fuldtud til Mikkelsdag5) i året 1321, og hvis pengene ikke
bliver betalt, vil samme herr hertug Vartislav gå i indlager i Greifswald,
som han ikke vil forlade, før pengene er betalt. Men hvis samme herr
hertug Vartislav — det Gud forbyde — dør, før pengene er betalt, vil vi
og vor ældste søn, når angivne betalingstermin er udløbet, gå i indlager i
Vordingborg, som vi ikke vil forlade, før de ovennævnte penge er betalt.
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Hvis fremdeles — det ske dog ikke — samme herr hertug af Sachsen
tages til fange under en af vore krige, er vi pligtig at udfri ham inden et
halvt år fra hans tilfangetagelse, og hans mænd, hvis de tages til fange i
en af vore krige, inden et år efter deres tilfangetagelse. Fremdeles vil vi med
hensyn til tab af stridsheste, våben og andre ting, forholde os på samme
måde som over for andre fyrster og herrer, der er vore hjælpere. Frem
deles skal vi i alle hans retfærdige sager efter evne trofast forhandle for ham.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Forhandlet og
givet i Vordingborg i det herrens år 1320 første tirsdag6) efter søndagen
Quasi modo geniti i nærværelse af herrerne Lars Jonsen, drost, Ingvar
Hjort, Albert Albertsen og Tord Amring, vore råder, der sammen med
os med håndslag har afgivet løfte om foranskrevne bestemmelsers over
holdelse.
1) Østersøen. — 2) 6. december. — 3) 11. november. — 4) om den politiske bag
grund for denne vending se nr. 260 note 1. — 5) 29. september. — 6) 8. april.

1320. 8. april. Avignon.
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Pave Johannes 22. overdrager præsten Niels, søn af Niels Vilhelmsen, et kanonikat

i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1 I Ml vor elskede søn Niels, søn af Niels kaldet Vilhelmsen, kannik i
-L Roskilde, hilsen.

Dit levneds og Dine sæders renhed og Dine mangfoldige dyders
øvrige fortjenester, med henblik på hvilke Du anbefales os ved troværdigt
vidnesbyrd, gør det påkrævet, at vi udstrækker den apostoliske gavmildheds hånd mod Din person. Idet vi derfor under hensyntagen til oven
stående ønsker at vise Dig en særlig nåde, overdrager vi Dig med aposto
lisk myndighed et kanonikat ved Roskilde kirke med fuld kanonisk ret
og en præbende med alle dens rettigheder og tilbehør, hvis en sådan
for tiden er ledig ved samme kirke og ikke med rette tilkommer en anden,
og vi giver Dig også disse ved provision. Men hvis ingen sådan præbende
nu er ledig ved ovennævnte kirke, reserverer vi som apostolisk gave til
Dig den første ledige præbende ved nævnte kirke, som ligeledes ikke med
rette tilkommer en anden, idet vi fra nu af erklærer det for ugyldigt og
magtesløst, om nogen uanset hans myndighed forsøger at handle ander
ledes i denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle
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andre vedtægter og sædvaner ved samme kirke, som strider herimod,
selvom de er bestyrkede med ed, apostolisk stadfæstelse eller anden be
kræftelse, eller om nogle med apostolisk eller anden myndighed er aner
kendt som kanniker ved samme kirke eller anstrenger sig for at blive aner
kendt, eller med hensyn til provision, de skal have på kanonikater og
præbender ved nævnte kirke har fået særligt eller angående kirkelige
beneficier i de egne har fået almindeligt brev af det apostoliske sæde eller
dets legater, selvom man derved er skredet til forbud, reservation eller
afgørelse eller er gået frem på nogensomhelst anden måde. Det er nemlig
vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af nævnte præbende skal fore
trækkes for alle undtagen for dem, der med vor myndighed har fået aner
kendelse i kirken og har ventebrev på præbender sammesteds, men at
der ikke derved skal gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå
andre præbender og beneficier; vor overdragelse gælder endvidere, uanset
om vor ærværdige broder biskop (Oluf) og vore elskede sønner kapitlet
i Roskilde eller hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig har fået
bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse
eller provision af nogen og ikke skal kunne tvinges dertil, og at på kano
nikater og præbender i samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvor
til de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision eller
anden rådighed af enhver art, ingen skal kunne få provision ved et apo
stolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne
bevilling; fremdeles uanset hvilkensomhelst anden begunstigelse fra nævn
te sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når
den ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev,
virkningen af denne nådesbevisning på nogensomhelst måde kan hindres
eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev
skal finde særlig omtale sted; endvidere uanset, at Du besidder Kvarmløse
kirke i Roskilde stift, eller om Du ikke personligt har været til stede for at
aflægge den sædvanlige ed på at overholde kirkens bestemmelser og sæd
vaner, når Du blot i Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge
den, og når Du kommer til kirken, gør det i egen person. Intet menneske
må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, reservations- og forord
ningsbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister
sig til at forsøge det, må han vide, at han vil pådrage sig Gud den almæg
tiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon
den 8. april i vort (pontifikats) fjerde år.
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Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe og de pavelige kapellaner
magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i Lund,

at indføre præsten Niels i hans kanonikat og præbende ved Roskilde kirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vor ærværdige broder biskop (Jens) af Ribe
og vore elskede sønner Buxolus af Parma, kannik ved kirken i Tournai,
og Vilhelm kaldet Krag kannik ved kirken i Lund, vore kapellaner1).
Dit levneds og Dine sæders renhed o.s.v. indtil ‘gør det i egen person’1).
Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller en af Eder personlig
eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal skaffe samme
Niels eller hans befuldmægtigede på hans vegne anerkendelse fra nu af
som kannik og broder ved nævnte kirke, efter at I har anvist ham sæde i
koret og plads i kapitlet med fuld kanonisk ret, og at I med fornævnte
myndighed indfører ham eller nævnte befuldmægtigede på hans vegne i
faktisk besiddelse af den præbende, vi har overdraget ham, og i besiddelse
af dens rettigheder og tilbehør, hvis en sådan præbende var ledig ved
fornævnte Roskilde kirke, dengang vi overdrog den til ham, og I skal for
svare ham efter indførelsen; i modsat fald skal I med samme myndighed
overdrage og tildele samme Niels eller nævnte befuldmægtigede på hans
vegne den præbende med alle dens rettigheder og tilbehør, der som ovenfor
omtalt af os er reserveret ved samme Roskilde kirke, hvis den var ledig
dengang vi foretog reservationen ved samme kirke, eller når den bliver
ledig; I skal fremdeles sørge for, at samme Niels eller nævnte befuld
mægtigede på hans vegne nyder den fredelige besiddelse deraf, og at der
fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettighe
der og oppebørsler af kanonikatet og præbenden, uanset alt det ovenfor
anførte eller om fornævnte biskop og kapitel eller hvilkesomhelst andre i
fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke
kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et apostolisk
brev, der ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne be
villing, idet I med kirkens straf tugter overtrædere, der sætter sig op
herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 206.
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Pave Johannes 22. overdrager sin kapellan dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck,
Schwerin og Ribe, et kanonikat i Lund og giver ham ventebrev på en præbende

sammesteds som belønning for hans fortjenester af lundekirken.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Vilhelm kaldet Krag, doktor i lovkyndighed, kan
nik i Lund, vor kapellan.
Vi forekommer gerne med den apostoliske gunsts gavmildhed de mænd,
som er udstyret med boglig lærdom, smykket med rene sæder og ren
vandel og forsynet med mangfoldige andre nådegaver, især da vi forud ser,
at de ved en stadig fromheds id gør sig fortjent til øget nåde fra vor side,
når vi viser dem fortjent hæder og nådig gunst, for at de, jo mere de ser
sig hædret af det apostoliske sæde, desto ivrigere kan stræbe efter at gå
fra dyd til dyd og være rede til at ære det apostoliske sæde med endnu op
rigtigere hengivenhed. Idet vi med faderlig omtanke har overvejet dette
i Dit tilfælde, er det vor hensigt at yde Din person så meget desto større
nådegaver, jo fyldigere kundskab vi ved personlig erfaring og behagelig
omgang erhverver om Dine rosværdige fortjenester. Idet vi betænker, at
Du har vist Dig såre nyttig for kirken i Lund ved at forsvare og bevare
samme kirkes rettigheder mod undertrykkernes angreb, således som vi
har erfaret det ved troværdigt vidnesbyrd, og derfor ønsker at optage Dig
i kannikernes kollegium ved denne kirke, vil vi vise Dig en særlig nåde og
overdrager Dig derfor med apostolisk myndighed af egen drift uden an
søgning fra Dig eller en andens til fordel for Dig overfor os foretagen hen
vendelse, men af ægte gavmildhed et kanonikat ved samme kirke med fuld
kanonisk ret og giver Dig det ved provision. Vi forbeholder os med vor
apostoliske myndighed at tildele dig en præbende, som ikke med rette til
kommer nogen anden, hvis en sådan for tiden er ledig i nævnte kirke,
eller når den bliver ledig, som Du eller Din dertil lovformeligt indsatte
befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme befuld
mægtigede har fået kendskab til dens ledighed godtager, således at den
efter denne godtagelse skal overdrages Dig med al ret og tilbehør. Vi for
byder strengt vor ærværdige broder (ærke) biskop (Esger) og vore elskede
sønner dekanen (Guido) og kapitlet i Lund eller den eller dem, under
hvem i denne kirke overdragelsen af og provisionen på eller al anden
rådighed over præbenderne ved nævnte kirke i fællesskab eller hver for sig
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hører, i mellemtiden, også før fornævnte godtagelse, at driste sig til at
tage bestemmelse om den, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring,
at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage den. Vi
erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilkensomhelst myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle an
derledes i denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle
andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner, selvom de er bekræf
tede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilkensomhelst bekræftelse eller
om nogen med apostolisk eller hvilkensomhelst anden myndighed er aner
kendte som kanniker i samme kirke eller anstrenger sig for at få anerken
delse eller med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og
præbender ved nævnte kirke har fået særligt eller angående kirkelige
beneficier i de egne har fået almindeligt brev af det apostoliske sæde eller
dets legater, selvom man derved er skredet til forbud, reservation eller
afgørelse eller er gået frem på nogensomhelst anden måde. Det er nemlig
vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af nævnte præbende skal fore
trækkes for alle undtagen for dem, der med vor myndighed har fået aner
kendelse i den samme kirke og har ventebrev på præbender samme
steds, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret
til at opnå andre præbender og beneficier; vor overdragelse gælder end
videre, uanset om fornævnte ærkebiskop, dekan og kapitel eller hvilke
somhelst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte
sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen,
og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at på kanonikater og præbender
i samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller
særskilt har ret til overdragelse, provision eller anden rådighed af enhver
art, ingen skal kunne få provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstæn
digt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset
hvilkensomhelst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller
særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er tydelig omtalt
eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogensomhelst måde kan hindres eller blot opsættes, og
hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale
sted; endvidere uanset, at vi allerede forinden ved breve af en bestemt
ordlyd ved provision har givet Dig et kanonikat ved kirken i Lübeck1) med
forventning om en præbende og en dignitet eller personat eller et embede
med sjælesorg eller uden sjælesorg og på et kanonikat og en præbende
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ved kirken i Schwerin2), der da var ledige ved nævnte sæde og på et kanonikat og en præbende ved kirken i Ribe3), der da var ledig eller vilde blive
ledig; (vor overdragelse gælder også), hvis Du ikke har været tilstede for
at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde samme lundekirkes
bestemmelser og sædvaner, når Du blot i Din fraværelse lader en egnet
befuldmægtiget aflægge den, og når Du kommer til denne kirke, gør det i
egen person. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provi
sions-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev eller dumdristigt handle
derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han
derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Pe
trus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 8. april i vort (pontifikats)
fjerde år.
1) nr. 106. — 2) nr. 138. — 3) nr. 190.
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Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Ribe, biskop Esger af Århus og sin

kapellan magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, at indføre dr. Vilhelm Krag
i hans kanonikat og præbende ved Lunds kirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vore ærværdige brødre bisperne (Jens) af Ribe
og (Esger) af Århus og vor elskede søn magister Buxolus af Parma, kan
nik i Tournai, vor kapellan1). Vi forekommer gerne o.s.v. indtil ‘gør det i
egen person’1). Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en
af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal
skaffe samme Vilhelm eller hans befuldmægtigede på hans vegne aner
kendelse fra nu af som kannik og broder i nævnte lundekirke, efter at I
har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet ved samme kirke med fuld
kanonisk ret, og at I ligeledes med fornævnte myndighed overdrager og
anviser fornævnte Vilhelm eller nævnte befuldmægtigede på hans vegne
efter fornævnte godtagelse, med al ret og tilbehør den præbende, der af
os, som ovenfor omtalt, er reserveret ham i nævnte lundekirke, hvis en
sådan dengang, da vi foretog reservationen, var ledig eller fra da af blev
ledig, eller så snart den måtte blive ledig. I skal fremdeles indføre ham
eller fornævnte befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af nævnte
præbende og dens omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførel-
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sen og sørge for, at der fuldtud svares ham af samtlige frugter, indtægter,
indkomster, rettigheder og oppebørsler af fornævnte kanonikat og præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller om fornævnte ærkebiskop,
dekan og kapitel eller hvilkesomhelst andre i fælleskab eller hver for sig
har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal kunne rammes af inter
dikt, suspension eller banlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuld
stændigt og ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med vor myndig
hed tugter dem, der sætter sig op herimod med kirkens straf under ude
lukkelse af appel. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 208.
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Pave Johannes 22. tillader dekanen Guido i Lund at oppebære alle indtægterne af
sine embeder undtagen de daglige uddelinger, mens han for en periode af to år opholder
sig ved et universitet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Guido, dekan ved lundekirken.
Idet vi ønsker at vise Din person, som er os kær på grund af Dine for
tjenester, hvorom man giver Digrosende vidnesbyrd, velvillig gunstog derfor
skænker Dig en særlig nåde, bøjer vi os for Dine bønner og bevilger Dig
med dette brev, at Du under et ophold på indtil to år på et sted, hvor der
findes et universitet1), eller medens Du residerer ved en kirke, hvor Du
har et beneficium, kan oppebære alle frugter, indtægter og oppebørsler af
alle Dine kirkelige beneficier, som Du nu har. Du må oppebære dem ube
skåret, dog med undtagelse af de daglige uddelinger, således som Du
vilde oppebære dem, dersom Du personligt residered eved de kirker, hvor
Du har beneficier, og Du skal på ingen måde i mellemtiden være forpligtet
til eller mod Din vilje af nogen kunne tvinges til at residere ved samme,
uanset alle vedtægter og sædvaner ved samme kirker, som strider herimod,
selvom de er bestyrkede med ed, apostolisk stadfæstelse eller med enhver
anden bekræftelse, også hvis Du personligt eller gennem Din befuldmæg
tigede har aflagt ed på at overholde dem og ikke at erhverve eller bruge
apostoliske breve herimod, uanset også om stedernes bisper eller noglesomhelst andre af det apostoliske sæde har fået eller i fremtiden måtte få
bevilget, at de ved at inddrage de kirkelige oppebørsler eller på anden
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måde kan tvinge kanniker og præsterne i deres stæder og stifter, som
har beneficier i samme kirker, til at residere personligt ved samme,
eller om fornævnte bisper og vore elskede sønner kapitlerne ved samme
kirker eller enhver anden i fællesskab eller hver for sig af fornævnte sæde
har fået bevilget eller i fremtiden måtte få bevilget, at de ingenlunde skal
være forpligtet til for kanniker og præster, der ved samme kirker har
sådanne kirkelige beneficier, under nogens fravær at bestyre frugter, ind
tægter og oppebørsler af deres beneficier ved nævnte kirker, og at de ikke
skal kunne tvinges dertil ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og ud
trykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling, uanset også alle nævnte
sædes bevillinger, privilegier og apostoliske breve, almindelige og særlige,
hvilken ordlyd de end har, hvorved virkningen af denne vor nåde på
nogen måde kan forhindres eller blot udsættes, når de ikke udtrykkeligt
og i deres helhed er optaget i dette brev, og af hvilke og hvis fulde ordlyd
der skulde finde særlig omtale sted i vort brev, alt under forudsætning
af, at sådanne beneficier ikke i mellemtiden berøves den skyldige tjeneste,
og at sjælesorgen, hvor en sådan påhviler et af beneficierne, på ingen
måde forsømmes. Intet menneske må bryde denne vor bevilling eller i
ubesindig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at
forsøge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og
hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 3. april
i vort (pontifikats) fjerde år.
1) jf. nr. 202 og DRB II 11 nr. 3.

211

1320. 8. april. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger biskop Peder af Odense og sine kapellaner magister

Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i Lund, at an
drage om, at dekanen Guido i Lund får sine indtægter i de to år, han er løst fra

sine embedspligter.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vor ærværdige broder biskop (Peder) af Odense
og vore elskede sønner Buxolus af Parma, kannik ved kirken i Tournai,
og Vilhelm kaldet Krag, kannik ved kirken i Lund, vore kapellaner1).
Idet vi ønsker at vise vor elskede søn Guido o.s.v. indtil ‘forsømmes’.1).
Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder person-
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ligt eller ved en eller flere andre i overensstemmelse med denne bevilling
med vor myndighed sørger for, at der svares fornævnte Guido eller hans
befuldmægtigede på hans vegne fornævnte frugter, indkomster og oppebørsler i samme tidsrum af to år, uanset alt det ovennævnte eller om
samme bisper og kapitler eller hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver
for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke kan rammes af interdikt,
suspension eller banlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt,
udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med vor
myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf
under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 210.
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Pave Johannes 22. pålægger prioren i Odense og provsten og kantoren i Århus

at værne Løgum kloster.
Afskrift i Løgumbogen.

ohannes biskop, Guds tjeneres tjener, hilser sine elskede sønner prioren
ved kirken i Odense og provsten og kantoren ved kirken i Århus med
den apostoliske velsignelse.
Til det formål har Gud sat os over hans hus, at vi ifølge den klog
skab, der følger med den os pålagte tro tjeneste efter omstændighederne
kan bruge vor omsorgs gavnlige hjælp til hver enkelt og særlig rette opmærk
somheden mod deres tarv, imødegå deres tab og hjælpe dem mod undertryk
kelse, som under religionens tugt udelukkende beflitter sig på at stræbe efter
et fromt levned, og jo mere uforstyrret de lever, desto frommere kan hengive
sig til at udføre Guds vilje. Vi har nu ved en klage fra vore elskede sønner
abbeden og det menige konvent i Løgum kloster af cistercienserordenen
i Ribe stift erfaret, at nogle ærkebisper, bisper, abbeder og andre gejstlige
og kirkelige personer, såvel regelbundne som verdensgejstlige, og tillige
hertuger, markgrever, grever, baroner, adelsmænd, borgerskab og andre
verdslige i Ribe stad og stift og i naboegnene, i hvilke nævnte kloster og
tillige andre fromme stiftelser og lemmer, der umiddelbart er underlagt
samme kloster, befinder sig, har beslaglagt og ladet beslaglægge kirker,
kapeller, ladegårde, herligheder, jorder, bryder, landboer, besiddelser, skat
ter, indtægter og indkomster, rettigheder, jurisdiktioner og adskilligt andet
løst og fast gods, som hører til nævnte kloster og dets andre fornævnte stiftel-
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ser og lemmer, eller yder hjælp og gunst til dem, der tilbageholder samme,
mens nogle fra nævnte stad og stift og egne, der ikke er bange for at tage
herrens navn forfængelig, også påfører nævnte abbed og konvent mang
foldige besværligheder, overgreb og tab på de kirker, kapeller, lader,
jorder, jurisdiktioner, rettigheder, godser og andre ting, som hører
under samme kloster. Derfor har nævnte abbed og menige konvent yd
mygt anmodet os om at sørge for dem med faderlig omhu i den sag, da
det er overmåde vanskeligt for samme at tage deres tilflugt til det
apostoliske sæde for hver enkelt klage. Idet vi derfor ønsker at hjælpe
dem imod disse mænd, som beslaglægger, tilbageholder, besværer, for
uretter og forulemper dem, med et middel, hvorved disses forvovenhed
kan tugtes og andre udelukkes fra adgang til at begå noget lignende,
pålægger vi med denne apostoliske skrivelse Eder, gode mænd, at I alle tre
eller to eller en af Eder personligt eller ved en eller flere andre, også
hvis de er udenfor det område, hvor I er udpeget som konservatorer og
dommere, står fornævnte abbed og menige konvent bi med en virksom be
skyttelses værn og ikke tillader, at samme utilbørligt plages med hensyn til
disse og hvilkesomhelst andre godser og rettigheder, som tilkommer dem,
af samme og alle andre, eller at der påføres dem tynger og tab eller uret,
idet I lader dem ske rettens fyldestgørelse, når I bliver opfordret dertil af
dem eller en af dem eller af sammes fuldmægtig eller fuldmægtige eller
af en befuldmægtiget hos en af dem, overfor fornævnte personer og alle
andre med hensyn til tilbagegivelse af deres kirker, kapeller, ladegårde,
jorder, besiddelser, jurisdiktioner, rettigheder og gods, løst og fast, samt
alle indtægter, afkasteiser og alle andre goder og tillige med hensyn til
nuværende og fremtidige overgreb, besværligheder og tab, idet I i de til
fælde, som kræver retslig undersøgelse, går frem umiddelbart uden offent
lighed og formelig rettergang, men i andre tilfælde således, som sagens art
kræver det, og de, som således har bemægtiget sig, tilbageholdt, besværet,
forulempet og forurettet dem, og også andre lovovertrædere og genstridige
skal I med vor myndighed uanset deres stand, orden eller stilling, også
hvis de besidder en ærkebiskops eller biskops rang, når og hvor det er
hensigtsmæssigt, tugte med udelukkelse af appel, idet I, om det be
høves, påkalder den verdslige magts hjælp, uanset vor salig forgænger
pave Bonifacius 8.s forordning1), som fastsætter, at ingen må stævnes
for en domstol uden for sin stad og sit stift undtagen i visse sager
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og i disse ikke udover en dagsrejse fra sit stifts grænse, og at dommere
og konservatorer, som er udpeget af fornævnte sæde, ikke må driste sig
til at skride ind mod nogensomhelst uden for de stæder og det stift, i
hvilke de er udpeget, eller betro deres myndighed til en eller flere an
dre eller drage nogen for retten udover een dagsrejse fra sammes stifts
grænse, eller at de på ingen måde må befatte sig med andet end åbenbar
uret og vold, som behøver retslig undersøgelse, idet der er fastsat straf for
dem, der handler anderledes, og mod deres dertil befuldmægtigede, uan
set også såvel bestemmelsen på generalkonciliet om de to dagsrejser,
når blot ingen med dette brevs myndighed drages for retten udover tre
eller fire dagsrejser fra sin stad eller sit stift, som alle andre forordninger
af vore forgængere de romerske paver såvel om udsendte dommere og
konservatorer som om ikke at stævne ud over et vist antal personer for
retten, og uanset andre edikter, som på nogen måde kan hindre Eders rets
pleje og myndighed i denne sag og dens frie udøvelse, eller om nogen i
fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke
kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning eller stævnes for
retten udenfor og udover visse steder ved et apostolisk brev, som ikke fuldt
ud og udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling og deres per
soner, steder, ordener og navne, uanset også enhver anden almindelig
eller særlig bevilling af fornævnte sæde, hvilken ordlyd den end har,
hvorved udførelsen af Eders domsmagt på nogen måde kan forhindres, når
den ikke udtrykkeligt og fuldstændigt er optaget i dette brev, og af hvilken
og af hvis hele ordlyd der ord til andet skulde finde særlig omtale sted i
vort brev. Men det er vor vilje og vi fastsætter med apostolisk myndighed,
at hver af Eder kan forfølge en sag, der er påbegyndt af en anden, selv
om han, der har påbegyndt den, ikke er forhindret ved en kanonisk
hindring, og at varig jurisdiktion og fuldmagt fra dags dato er tildelt
Eder og hver af Eder i alle forudskikkede sager og hver enkelt af dem,
påbegyndte eller ikke påbegyndte, nærværende eller fremtidige, for at I
kan gå frem med sådan kraft og fasthed i alle de forudskikkede påbe
gyndte og ikke påbegyndte, nuværende og fremtidige sager og for de
forud omtalte, som om de fornævnte sager, alle som een, var påbegyndt af
Eder, og at Eders og hver af Eders jurisdiktion i fornævnte sager, alle
som een, var blevet gjort virksom for bestandig ved stævning eller på anden
lovlig måde, uanset fornævnte forordning om konservatorer og enhver an-

Nr. 213

1. maj 1320

170

den, der går herimod. Givet i Avignon den 22. april i vort (pontifikats)
fjerde år.
1) c. 15 VI de officio et potestate iudicis delegati I 14. — 2) jf. DRB II 1 nr. 6
note 6 (c. 28 X de rescriptis I 3).
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1320. l.maj.

Peder Jensen, guardian i Lund, og Konrad, guardian i Trdlleborg, vidimerer
kong Abels brev af 1251 25. september.
Original i Kampen.

roder Peder Jensen, guardian i Lund, og broder Konrad, guardian i
Trålleborg, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set et brev af herr Abel, de danskes forhenværende
konge, under ubeskadiget segl og med følgende indhold: Abel, af Guds
nåde de danskes og venders konge, hertug i Jylland o.s.v. ( = DRB II1
nr. 32). Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i
det herrens år 1320 på apostlene St. Filips og Jakobs dag.
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Werner Krüger, klerk i Münster protesterer som befuldmægtiget sagfører for

bisperne Henrik af Lübeck, Markvard af Ratzeburg og Herman af Schwerin og for
provsterne og kapitlerne i Bremen, Lübeck, Schwerin og Hamborg over for den pave
lige eksekutor biskop Engelbert af Osnabrücks subdelegerede eksekutorer prov
sterne i Friedland og Nicolaus i Neukloster samt kanniken Johannes Barnekow i

Ratzeburg imod ærkebiskop Jens Grand af Bremens vikar og generalofficial, præ

sten Henrik von Dassow og appellerer sagen til paven.
Original i Hamborg.

herrens navn amen. I året 1320 efter sammes fødsel, i den 3. indiktion,
den 2. maj, i nærværelse af de gode mænd og herrer provst Kristian i
Friedland, Havelberg stift, provst Nicolaus ved nonneklostret Neukloster
i Schwerin stift og Johannes af Barnekow, kannik i Ratzeburg og af
præmonstratenserordenen, subdelegerede som eksekutorer af den ærvær
dige fader med Kristus herr Engelbert, biskop af Osnabrück, der sam
men med sine kolleger af den højhellige fader med Kristus herr Johan-
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nes 22., den hellige romerkirkes pave, er delegeret som eksekutor i sagen
om genindsættelse af den ærværdige fader herr Jens, ærkebiskop af
Bremen, og i nærværelse af mig nedennævnte notar og nedennævnte
vidner har Werner kaldet Krüger, klerk i Münster stift og sagfører for de
ærværdige fædre med Kristus, de herrer bisper Henrik af Lübeck, Markvard af Ratzeburg og Herman af Schwerin og for de hæderværdige mænd
provsten og kapitlet i Bremen samt provsten og kapitlet i Lübeck og
provsten og kapitlet i Schwerin og provsten og kapitlet i Hamborg i
samme herrers navn som deres befuldmægtigede fremsat og forelagt
nogle protester og indsigelser og en appel af den ordlyd og form, som
følger med disse ord: . . .
Dette er forhandlet fornævnte år, indiktion, måned og dag i nærværelse
af abbed Wichbert af Cismar kloster i Lübeck stift og Johan af Hattorf
og Johan af Koesfeld og Sander Schreiber, rådmænd i fornævnte stad
Lübeck og mange andre troværdige gejstlige og læge mænd, som særligt
var tilkaldt og opfordret til at bevidne fornævnte.
Og jeg Rudolf af Wismar, fordum kaldet Erph, klerk i Ratzeburg
stift og kejserligt autoriseret notar har taget del i alt det forudskikkede
både som helhed og i enkeltheder, og jeg har skrevet det med egen hånd
og redigeret det i denne offentlige form og kendetegnet det med mit vante
og sædvanlige mærke efter at være opfordret dertil.

1320. 7. maj. Reval.
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Domkapitlet og dominikanerne i Reval vidimerer dronning Margretes brev af 1273
29. august.
Original i Reval.

ohannes, økonom ved Reval kirke, og hele kapitlet sammesteds, bro
der . . , prior, og dominikanerordenens menige konvent i Reval 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 undersøgt et brev af vor forhen
værende frue Margrete, Danmarks berømmelige dronning, hvilket var
ustunget, uskadt og uden fejl i nogen henseende, med ægte og helt segl i
silkesnor, af følgende ordlyd: Margrete, af Guds nåde de danskes og
venders dronning, Estlands frue (etc. = DRB II2 nr. 213}. Til vidnesbyrd
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herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i Reval i det herrens år
1320 dagen før Kristi himmelfart.
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1320. 7. maj. Reval.

Domkapitlet og dominikanerne i Reval vidimerer kong Erik $.s brev af 1273

10. oktober.
Original i Reval.

ohannes, økonom ved Reval kirke, og hele kapitlet sammesteds, bro
der . . , prior, og dominikanerordenens menige konvent i Reval,
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 undersøgt et brev af vor herre
Erik, Danmarks berømmelige konge, hvilket var ustunget, uskadt og uden
fejl i nogen henseende, med ægte kongesegl og ægte silkesnor, af følgende
ordlyd: Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge, Estlands hertug
(etc. = DRBII2 nr. 217). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Givet i Reval i det herrens år 1320 dagen før Kristi himmel
fart.

J
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1320. 7. maj. Reval.

Domkapitlet og dominikanerne i Reval vidimerer kong Eriks 3.s udaterede brev
om klostrenes afgifter af deres gårde i Reval.
Original i Reval.

ohannes, økonom ved Reval kirke, og hele kapitlet sammesteds,
broder. . , prior, og dominikanerordenens menige konvent i Re
val, 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 undersøgt et brev af vor herre
Erik, Danmarks højbårne konge, ustunget, uskadt og uden fejl i nogen hen
seende med helt og ægte kongesegl, af følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde
de danskes og venders konge og hertug af Estland (o.s.v. = DRB II2 nr.
430). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i
Reval i det herrens år 1320 dagen før Kristi himmelfart.
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Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at foranledige, at Erik 6. Menveds arvinger og efter

følgere og alle andre, der har tilegnet sig lundekirkens gods, tilbagegiver dette gods
ogyder ærkebiskop Esger og hans kirke fuld erstatning for tab og overgreb.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges kirke.
I vor og vore brødres nærværelse har vor ærværdige broder Esger,
ærkebiskop af Lund, fremsat en ynkværdig klage over, at1) Erik, Dan
marks konge, salig ihukommelse, i sin tid da han endnu levede, på grund
af de uhyrlige forbrydelser, han havde begået mod vor ærværdige broder
Jens, ærkebiskop af Bremen, dengang af Lund, hans forgænger, og af
døde Jakob, provst i Lund, på deres personer og gods til svær krænkelse
af kongernes konge, med pavelig myndighed ved dom var blevet dømt
til at betale samme ærkebiskop og kirke 49000 mark sølv, at Isarn, salig
ihukommelse, ærkebiskop af Salerno, dengang ærkepræst i Carcassonne
kirke, udpeget som eksekutor til at fuldbyrde denne dom med samme
myndighed, omsider havde tildelt samme ærkebiskop af Lund og hans
kirke alt gods og alle rettigheder, som den nævnte konge dengang havde
i Lunds stad og stift og besad personligt eller ved en eller flere an
dre, med undtagelse af Halland, til erstatning for dette beløb, der ikke
blev betalt med fuld ejendomsret, og at dommen med nævnte sædes myn
dighed senere var blevet ændret derhen, at fornævnte konge skulde gengive
samme lundekirke de privilegier, friheder og det gods, som den ejede, da
fornævnte overgreb fandt sted, hvis de endnu eksisterede, i modsat fald
skulde han give fuld erstatning efter vurdering indtil en værdi af 10000
mark sølv efter lundensisk vægt i fast ejendom, idet Isarn samtidig bestemte,
at interdiktsdommen over Danmarks rige og den banlysningsdom over
den nævnte konge og hans tilhængere, der var blevet lyst umiddelbart
eller middelbart i anledning af det forudskikkede, skulde ophæves, når for
nævnte gods ifølge denne ordning blev overgivet samme ærkebiskop og
kirke.
Fornævnte konge undlod imidlertid ikke blot at udføre denne over
dragelse, men hindrede endog til skade for sin egen frelse, at den fandt
sted, idet han tilmed voldeligt fratog samme ærkebiskop og kirke det for-
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nævnte gods, der — som forudskikket — var overdraget dem af nævnte
ærkepræst, og endvidere fattede samme konge nag mod gejstligheden og
de kirkelige personer i Lunds stad og stift, og dem, der ikke vilde komme til
kongens verdslige domstol, hvortil han uretmæssigt lod dem føre, idet
han brød deres privilegier og tilmed deres friheder, og sammesteds ikke
vilde stå til ansvar overfor andre, hvortil de heller ikke var forpligtede,
samt gejstlige og verdslige i nævnte stad og stift, der nægtede at betale nye
toldpålæg og akcise, ekstraordinære skatter og uretmæssige opkrævninger
og andre utålelige byrder, der blev dem pålagt ifølge befaling fra ham,
— deres gods tiltog han sig ved voldeligt overgreb, idet han iøvrigt på
førte samme gejstlige og verdslige forskellige straffe og krænkelser.
Og for at udsætte ærkebispen og kirken i Lund for endnu hårdere tryk,
forbød han faktisk udtrykkeligt ærkebispens blodbeslægtede, venner og
undergivne at bistå ham på noget punkt eller endog at adlyde ham, til
uhyrlig undertrykkelse af kirkens frihed, idet han tilmed aftvang dem ed
på dette. Og dernæst lod fornævnte konge, for at nævnte ærkebiskop desto
sværere skulde trykkes af hans tynger, femten hundrede mark sølv kræve
af ham uden al ret, og aftvang ham med magt og ved frygt, som nok
kunde gøre indtryk selv på en modig mand2), forskellig sikkerhed med forlo
vere for 5000 mark, der skulde betales ham til visse terminer, og fordi han
talte mod pålæggelse af sådan told og akcise samt indførelse afsamme byrder,
opkrævninger, skatter og tynger og forberedte sig til at drage til pavestolen
for at meddele vor kurie dette, fratog fornævnte konge samme ærkebiskop
og kirke adskillige godser, rettigheder, friheder og privilegier, personligt
og ved hjælpere, mod al lov og ret, og frugter, indtægter og oppebørsler
af samme godser lod han opkræve på uretfærdig vis, idet han uretmæssigt
uden videre udpegede sin ridder Jens Kande som deres forvalter — eller
snarere som deres forøder.
Og idet den nævnte konge ikke engang lod sig nøje med disse store
overgreb og uretfærdigheder, berøvede han samme ærkebiskop og kirke
i Lund, efter at ærkebispen havde tiltrådt sin rejse til fornævnte aposto
liske sæde, borgen og landet Bornholm, der tilkom dem med fuld ret;
han fratog vore elskede sønner Tyge Jakobsen og Henrik, kanniker i
Lund, og Borkvard, samme ærkebiskops kapellan, en del af deres gods
før deres ankomst til nævnte sæde og, da de omsider var kommet til samme,
alt deres øvrige kirkelige og verdslige gods — personligt og gennem sine
hjælpere — idet han uretmæssigt beslaglagde dem og hævede sammes
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indtægter. Og idet han også udstrakte sine griske hænder mod tienden til
kirkernes byggefond i Lunde stift og kirkeprovins, anvendte han dem til
egne formål til umådeligt mishag for vor skaber, af hvilken grund nogle
af de nævnte kirker, i hvilke den almægtige blev dyrket med mangfoldig
og from lovprisning, er gået ynkeligt tilgrunde, eftersom man manglede
midler, hvormed man kunde støtte deres bygningsfond. Af disse grunde
har den fornævnte ærkebiskop ydmygt anmodet os om, at vi vilde værdiges
at sørge for ham, samme kirke og de nævnte andre med faderlig omhu i
deres store ulykke og undertrykkelse.
Da vi i denne sag nærer from medfølelse med ærkebispen, kirken og de
andre ovennævnte og med faderlig omhu er betænkt på deres genrejs
ning, overdrager og pålægger vi Dig, vor kloge broder, med denne apo
stoliske skrivelse, at Du — hvis det forholder sig således — på vore vegne
personligt eller gennem en eller flere andre indtrængende formaner og
foranlediger nævnte konges arvinger og efterfølgere og alle og enhver, der
tilbageholder det gods, som er tillagt samme ærkebiskop og kirke i Lund i
overensstemmelse med fornævnte ændring af dommen, samt landet og
borgen Bornholm og kannikernes, gejstlighedens, præsternes og for
nævnte mænds gods, til at de inden en passende, bestemt og uopsættelig
termin, som Du måtte fastsætte for dem til dette, tilbagegiver samme gods,
lande og borg med de frugter, der er oppebåret deraf, og som kunde være
oppebåret deraf, til samme ærkebiskop og kirke, og til nævnte kanniker,
gejstlighed, præster og mænd det fornævnte gods, og til at arvingerne og
efterfølgerne tilbagegiver de nævnte 1500 mark til ærkebispen, idet for
loverne ganske løses fra fornævnte løfter og forpligtelser, til at de tilbagegiver
al opkrævet told, akcise, skatter, opkrævninger og bøder — som forudskikket
— til kannikerne, gejstligheden, præsterne og mændene, til at de tilbage
giver omtalte tiender til de omtalte kirker uden noget fradrag, til at de yder
ærkebispen og kirkens kanniker, gejstligheden, præsterne og mændene en
fuldstændig og behørig erstatning for skader og overgreb, og til at de be
stræber sig for at afstå fra enhver hindring for, at samme ærkebiskop og
kirke kan nyde deres fornævnte privilegier, friheder, domsmyndighed og
fritagelse og frit kan udøve deres domsmyndighed, idet Du med kirkens
straf under udelukkelse af appel tvinger dem, alle og enhver, af hvad
værdighed, højhed eller stand de end måtte være — også hvis de ud
mærker sig ved biskoppelig, kongelig og al anden værdighed — til fuldt
ud at opfylde alt det fornævnte, uanset om det er bevilget dem eller nogle
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af dem i fællesskab eller hver for sig af nævnte apostoliske sæde, at de ikke
kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et apostolisk
brev, der ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne
bevilling. Givet i Avignon den 28. maj i vort (pontifikats) fjerde år.
1) konstruktionen anakolutisk. — 2) udtrykket stammer fra romerretten.

1320. 29. maj.
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Kong Kristoffer 2.s beskyttelsesbrev for drosten Lars Jonsen, marsken Ludvig
Albertsen, Skånes høvedsmand Anders Pedersen, ridderen Albert Albertsen og væb
nerne Anders og Peder Pedersen.
Udtog hos Hvitfeld.

° r 1320 femtedagen efter Trinitatis tog han Lars Jonsen, drost, Ludvig
Albertsen, marsk, høvedsmanden over Skåne Anders Pedersen, Albert
Albertsen, ridder, brødrene Anders Pedersen og Peder Pedersen, væbnere
under særlig beskyttelse og værn på grund af deres udviste fromhed, tro
skab og dyder for at beskytte og værne dem mod al overlast og for at
forsvare og bistå dem, som en tro herre bør gøre det for sine vasaller. Og
vil han ikke alene vise dem særlig nåde, men også alle deres venner, som de
vil drage over på hans side, og som vil give ham samme troskabsløfter,
som de. Han vil heller ikke skænke det tiltro, om nogen vil bagtale dem,
og de skal heller ikke skænke andre tiltro, som vil sige ham noget på, men
han vil give dem adgang til at rense sig.

A
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1320. 31. maj. Brunsbuttel.

Kong Kristoffer 2. fritager det gods, som afdøde herr Jens Kande har skødet til

præstegården i Loderup, Ingelstad herred, for inne, stud, leding og andre afgifter til
kongen.
Oversættelse fra 16. årh.

i Kristoffer, af Guds nåde konge af Danmark o.s.v. hilser alle, som
ser eller hører dette vort åbne brev.
(Vi gør vitterligt) *), at vi af vor særlige gunst og nåde har erklæret alt
det gods med hele dets rette tilliggende i Ingelstad herred i Loderup
sogn, som den ærlige og velbyrdige mand og strenge ridder salig herr Jens
Kande har givet og skødet som sjælegave til præstens bord i samme
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Löderup sogn, for kvit og frit at være for inne, stud, leding og al kongelig
tynge til evig tid, således at de undergivne, der til enhver tid bor på
nævnte gård, herefter ikke skal svare tynge eller afgift i kongelige sager til
nogen anden end præsten alene. Derfor vil vi på det strengeste have for
budt vore fogeder, embedsmænd og alle øvrighedspersoner under trusel
om Guds højeste hævn og vor straf og vrede at tale eller handle imod dette
vort åbne brev eller at ophæve det i nogen henseende. Givet i Brunsbüttel
i det herrens år 1320, lørdagen umiddelbart efter Trinitatis søndag i vor
nærværelse under vort segl.
1) brevets ægthed er tvivlsom, jf. DRB II 4 nr. 99.

1320. 3. juni. Zwilipper Fähre.
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Ridderen Anselm af Blankenburg pantsætter landsbyen ^wilipp til kansleren

Peter af Neuenburg i nærværelse af bl. a. den forhenværende drost Niels Olufsen.
Afskrift i Stettin.

nselm af Blankenburg, ridder, til alle, hvem dette brev vil komme i
. hænde, kundskab om nedenstående . . .
Forhandlet og givet i Zwilipper Fähre tirsdag før ottendedagen efter
Kristi legemsfest, i nærværelse af Niels, kongen af Danmarks forhen
værende drost, Grifike, Henning Romel, Tesmar af Bonin, Lübbert
Glasenarp, Gotsimar, Teze og Bispraw af Strachemin, riddere, Hasse og
Henrik af Wedel, Andreas af Petershayn og Dietrich af Slawen, væbnere,
Johan af Stekeling og Radaz af Rabun, borgere i Colberg, og Konrad
Wilde, borger i Köslin og adskillige andre troværdige gejstlige og verds
lige i det herrens år 1320.

A
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Kong Kristoffer 2. stadfæster Herresteds privilegier.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at alle skal vide, at vi for fremtiden tilstår og med dette brev
stadfæster de love og torverettigheder, som indehaverne af dette brev
bymændene i Herrested havde haft af gammel sædvane og vides at have
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haft frit på vor højtelskede faders tid — berømmelig ihukommelse —
således som det indeholdes klart i vore forfædres derom affattede privi
legier1), idet vi under vor nådes fortabelse strengt forbyder, at nogen af
vore fogeder, sammes officialer eller nogen anden for fremtiden drister sig
til at anfægte eller på nogen måde hindre bymændene med hensyn til disse
torverettigheder, som de hidtil har haft, såfremt han sætter pris på vor
nåde og gunst. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Vordingborg i det herrens år 1320 mandagen umiddelbart før
apostlen St. Barnabas’ fest, i vor nærværelse.
1) jf. 1258 27. august (DRB II 1 nr. 256), 1270 19. juli (DRB II 2 nr. 156), 1288
28. maj (DRB II 3 nr. 296).
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1320. 28. juni. Nykøbing F.

Kong Kristoffer 2. stadfaster Ribe kapitels privilegium, hvorved kannikernes

bryder og landboer fritages for leding og alle afgifter til kongen.
Original i rigsarkivet.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
. dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Kundskaben om det forbigangne1) anses for sikrere og plejer at bestå
længere, når breve aflægger vidnesbyrd derom. Da alle vore forfædre,
således som deres autentiske breve udviser, har tilstået vore elskede herrer
kannikerne i Ribe kirke den frihed, at deres bryder og landboer skal
være fri og undtagne for ledingstynge og alle kongelige krav, stadfæster vi,
der i intet ønsker at formindske, men i alt at øge deres frihed, med
dette brev deres omtalte privilegium, som er givet dem af vore forfædre.
Derfor forbyder vi under trusel om vor nådes fortabelse på det strengeste,
at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad stand
han end måtte være, hindrer eller forulemper de herrer kanniker i Ribe
eller nogen af deres undergivne på gods eller personer imod dette brev,
såfremt han ønsker at undgå vor kongelige vrede og hævn. Til vidnesbyrd
herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Nykøbing i
det herrens år 1320 dagen før apostlene Petrus’ og Paulus’ dag i vor nær
værelse.

K

1) jf. DRB II 6 nr. 193.
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1320. l.juli. Avignon.
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Pave Johannes 22. tillader munkene i Løgum kloster at modtage og beholde gods,

som ved arv eller på anden måde uden videre var tilfaldet dem, hvis de ikke var gået

i kloster.
Afskrift i Løgumbogen.

ohannes biskop, Guds tjeneres tjener, hilser sine elskede sønner abbeden
og det menige konvent i Løgum kloster af cistercienserordenen i Ribe
stift, med den apostoliske velsignelse.
Idet vi giver vort velvillige samtykke til Eders fromme bønner, tillader
vi Eder med dette brevs myndighed, at I uden skade for nogen andens ret
lovligt kan kræve, modtage og også beholde besiddelser og andet gods,
løst og fast, som Eders brødre, der efter at have forladt verdens forkrænke
lighed har taget deres tilflugt til Eders kloster og aflagt løfte, som frie
personer vilde have fået — med samme successionsret og anden retmæssig
adkomst, som hvis de var forblevet i den verdslige verden, og som de i så
fald frit havde kunnet skænke Eder. Intet menneske må bryde dette vort
bevillingsbrev eller i ubesindig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen
drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den
almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i
Avignon den 1. juli i vort (pontifikats) fjerde år.
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Kong Kristoffer 2. takker Revals råd for dets troskab og meddeler, at han har

forhandlet om byens anliggender med Wenemer Holler, samt anmoder rådet om at

sende befuldmægtigede udsendinge, for at de påbegyndte forhandlinger kan føres til

ende.
Original i Reval.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge og hertug af
-Estland, til de hæderværdige mænd, sine elskede venner i Kristus
borgmestrene og de øvrige rådmænd i Reval, hilsen og kærlighed med Gud.
Vi takker Eder, hæderværdige mænd, mangfoldigt for Eders tro tjeneste
og trofasthed mod os og forventer, at I for fremtiden vil vise Eder på samme
måde overfor os og vore børn, idet vi ønsker at gøre os fortjente dertil af
Eder og Eders stad.
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Ydermere tilkendegiver vi Eder, at Wenemer Holler med os har drøftet
nogle af Eders anliggender, om hvilke han ikke havde fuld bemyndigelse
til at forhandle med os på Eders vegne, hvorfor vi indtrængende beder
Eder om at sende os to eller flere af Eder med fuldmagt til at tilendebringe
forhandlingerne om Eders sager; med disse udsendinge vil vi træffe alle
de beslutninger, der tjener til Eders og Eders stads bedste. Lev vel med
Kristus og ret trygt Eders bønner og ønsker til os.
Givet i Sakskøbing ottendedagen efter St. Hans1) under vort sekret.
1) se brevet nedenfor under 22. juli om samme sag (nr. 231). Kristoffer 2. var i Saks
købing i juli 1320, jf. nr. 229 og 237, brevet er derfor sandsynligvis fra 1320.
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1320. 2. juli.

Provst Skjalm Pedersen og kantor Jens Slagelse, Roskilde kirkes økonomer, be
vidner, at Torben Arnestsen har skænket Roskilde Clara kloster jordegods i Allinde-

lille.
Original på universitetsbiblioteket.

kjælm Pedersen, provst, og Jens Slagelse, kantor, økonomer ved Ros
kilde kirke, til alle, der får dette brev og se og hører det læse, hilsen
evindelig med Gud.
Efterdi tiden og tidens handlinger hurtigt forgår og svinder hen, er det
nyttigt at forevige det, som er lovmæssigt udført, med brevets værn. Der
for gør vi Eder vitterligt med dette brev, at Torben Arnestsen i vor nærvæ
relse har erkendt, at han har skænket de ærværdige søstre af St. Claras
orden i Roskilde og deres kloster frit med enhver ret en øre skattejord i
Allindelille med alt tilliggende og tilbehør, gård, huse, toft, abildgård,
ager, eng, skov og alt andet til bod for sin og sine forfædres sjæle, og
at han forinden på landstinget havde skødet, opladt og givet nævnte
søstres befuldmægtigede Niels Ottesen samme (besiddelser) i hænde med
alt det fornævnte tilliggende og tilbehør til fornævnte kloster at besidde
frit med rette evindelig. Og for at der ikke i fremtiden skal være nogen
årsag til strid, krav, svig, bedrag, trætte eller berøvelse fra nogens side
overfor fornævnte søstre og deres kloster, har vi ladet dette brev bekræfte
med vore segl, da Torben selv ikke har eget segl. Forhandlet og givet i
det herrens år 1320 på martyrerne St. Processus’ og Martinianus’ dag.
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Ærkebisperne Esger af Lund, Rostanus af Lepanto, Matheus af Durazzo og

Nicolaus af Ochrida og bisperne Petrus af Narni, Andreas af Tarracina, Egidius
af Andrinopel, Guillelmus i Tartarernes land, Franciscus af Gaeta, Andreas af

Kruja, Guillelmus af Pozzuoli og Zacharias af Sfakia eftergiver alle, der yder

sognekirken i Lüdinghausen hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Original i Münster.

i, af Guds nåde ærkebisperne Esger af Lund, Sveriges primas, Rostanus af Lepanto, Matheus af Durazzo og Nicolaus af Ochrida, og
bisperne Petrus af Narni, Andreas af Tarracina, Egidius af Andrinopel,
Guillelmus i Tartarernes land, Franciscus af Gaeta, Andreas af Kruja,
Guillelmus af Pozzuoli og Zacharias af Sfakia til alle den hellige moderkir
kes sønner, til hvem dette brev måtte komme, hilsen evindelig med Gud.
Stråleglansen af faderens lys, som med sin uudsigelige klarhed oplyser
verden, omfatter i særlig grad de troendes fromme bønner, der sætter
deres håb til hans mildheds majestæt, med velvillig gunst, når deres
fromme ydmyghed støttes af hans helgeners fortjenester og forbønner.
Idet vi derfor ønsker, at de syv hellige brødre, sønnerne af St. Felicitas’1)
sognekirke i Lüdinghausen, Münster stift, må æres med passende hæder og
besøges flittigt af troende kristne, skænker vi hver især i tillid til den al
mægtige Guds barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’
fortjenester og myndighed alle, der oprigtigt angrer og bekender deres
synder, og som årligt besøger nævnte kirke for fromt at bede på kirkens
indvielsesdag eller på vor herre Jesu Kristi festdage, nemlig Kristi fød
selsdag2), omskærelsesdag3), helligtrekongersdag4) palmesøndag5) lang
fredag, Kristi opstandelsesdag, himmelfartsdag og pinsedag, på alle søn
dage, på den glorværdige jomfru Maria Guds moders fire festdage6), på
st. hansdag7), på de hellige apostle Peters og Paulus’8) og på alle de andre
apostles dage, på de hellige martyrer Vincentius’9) Valentinus’10), Lau
rentius’11) og Dionysius’12) dage, på de hellige bekendere Nicolaus’13),
Augustins14), Ambrosius’15) og Martins16) dage, på de hellige jomfruer
Agnes’17), Margrethes18), Katharinas19) og Felicitas’20) dage, på alle
helgensdag21) og på ottendedagene efter de nævnte helligdage og fester,
eller alle som ærbødigt ledsager samme kirkes sognepræst, når han bærer
den frelsebringende nadver, nemlig den hellige herres legeme, til en syg,
og når samme sognepræst vender tilbage til kirken, eller som under for-
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vandlingen af samme herres hellige kød og blod ydmygt tilbeder ham i
nævnte kirke med bøjede knæ og foldede hænder eller som rækker deres
hjælpende hånd til erhvervelse af bøger, alterkalke, messehagler, messe
skjorter22) og andre sådanne liturgiske klædestykker og paramenter23)
for præsten og altrene sammesteds eller til bygningsfonden, udsmykningen,
ys eller andre fornødenheder for nævnte kirke, eller som under de tre
klokkeringninger til vesper med bøjede knæ tre gange ærbødigt frem
siger engelens hilsen24), eller som går omkring eller igennem samme kirkes
kirkegård og fromt beder en bøn til herren om evig hvile for dem, der dér
er begravet og for alle afdøde troendes frelse, 40 dages eftergivelse af den
dem idømte kirkebod, når blot stedets biskop yder sit samtykke og sin
myndighed dertil. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev bekræfte
med vore vedhængte segl.
Givet i Avignon ved det apostoliske sæde i det herrens år 1320 den
6. juli i det fjerde år af den herre pave Johannes 22.S pontifikat.
1) den hl. Felicitas, romersk kvinde, der led martyriet sammen med sine 7 sønner
(mellem 150 og 164 e.v.t.).— 2) 25. december. — 3) 1. januar. — 4) 6. januar. — 5) søn
dagen før påske. — 6) se DRB II 2 nr. 15 note 1. — 7) 24. juni. — 8) 29. juni. — 9) 22.
januar. — 10) 14. februar. — 11) 10. august. — 12) 9. oktober. — 13) 6. december. —
14) 28. august. — 15) 4. april. — 16) 11. november. — 17) 21. januar. — 18) 20. juli.
— 19) 25. november. — 20) 13. november. — 21) 1. november. — 22) albae sc. vestes,
— 23) f. eks. alterduge. — 24) Ave Maria.

1320. 12. juli.
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Provst Willekin i klostret Harvestehude meddeler biskop Engelbert af Osnabrück,

at han på dennes vegne har tilbagekaldt delegationen1) afprovsterne Kristian i Fried
land og Nicolaus i Neukloster og kanniken Johannes Barnekow i Ratzeburg som
eksekutorer ved genindsættelsen af Jens Grand som ærkebiskop af Bremen, og at

han den 5. juli havde stævnet dem til et møde i Hamborg den 12. juli, til hvilket
de dog ikke kom, hvorfor han har givet dem en stævning til at mødes med biskop

Engelbert selv den 24. juli.
Original i Hamborg.

g I skal vide, ærværdige fader herr Engelbert, biskop af Osnabrück,
at jeg Willekin, provst i Harvestehude kloster, straks efter at have

O
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modtaget dette Eders pålæg, nemlig i det herrens år 1320 den 4. juli,
drog til staden Lübeck . . .
Forhandlet fornævnte år, dage og steder2) i nærværelse af omtalte vidner.
1) jf. nr. 193. — 2) ni. Lübeck og Hamborg den 4. og 12. juli.

1320. 17. juli. Sakskøbing.
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Kong Kristoffer 2. stadfæster Esrom klosters privilegier.
Afskrift i Esrombogen.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
u dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi overlader og skænker nærværende brevvisere herr
abbeden i Esrom og hele konventet sammesteds deres friheder hver og en,
som de frit har modtaget af vore forfædre Danmarks konger og vides at
have1), idet vi vil, at de skal være gyldige og uforanderlige, og vi stadfæster
samme friheder med dette brev. Derfor forbyder vi strengt under trusel
om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller
nogen anden, uanset hans stilling eller stand, drister sig til på nogen måde
at forulempe eller i nogen henseende besvære herr abbeden eller konven
tet eller deres undergivne på gods eller personer imod den nåde, vi hermed
har skænket dem, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Saks
købing i det herrens år 1320 torsdagen før St. Maria Magdalenes dag, i
vor nærværelse.

K

1) om tidligere privilegier til Esrom se DRB II 3 nr. 382, 5 nr. 113, 6 nr. 127.

1320. 17. juli. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger bispen af Verden, abbeden i St. Adalbert i Münster
stift og provsten i Ratzeburg at stævne ærkebiskop Jens Grand af Bremens mod

standere for pavens domstol.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder . . biskop af Verden og vore elskede søn
ner . ., abbed i Adalbert kloster i Münster stift, og . ., provst i Ratzeburg, hilsen og apostolisk velsignelse . . .
Givet i Avignon den 17. juli i vort (pontifikats) fjerde år.

T
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22. juli [/320]
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[1320]. 22. juli. Sakskøbing.

Kong Kristoffer 2. beder rådmandene i Lübeck give Revals borgere frit lejde, så

at de kan komme til Lübeck og få erstatning for den uret, Lübeckerne har tilføjet

dem.
Original i Lübecks Statsarkiv.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til de hæder- værdige mænd, sine elskede venner i Kristus, alle rådmændene i
Lübeck, oprigtig kærlighed og hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for Eder, at vore borgere i Reval har fremstillet for os
den uret, de har lidt i Eders stad. Men nu er herr Alwin Grope kommet til
os og har berettet, at I vil yde disse vore borgere retmæssig oprejsning for
den fornævnte uret, der er overgået dem. Derfor skal I vide, at vi, hvis I vil
give dem frit lejde til at komme til Eder og være hos Eder, vil bevæge dem
til at komme til Eder for at få erstatning for den dem tilføjede uret. Lev
vel med Kristus! Givet i Sakskøbing på St. Maria Magdalenas dag1) i
vor nærværelse under vort sekret.

K

1) om dateringen jf. nr. 225.
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1320. 24. juli. Avignon.

Pave Johannes 22. forbyder de danske bisper at krone kong Kristoffer 2. før først

kommende jul, medmindre de får tilladelse hertil af ærkebiskop Esger af Lund.
Afskrift i pavelige kopibøger.

1 I Hl vore ærværdige brødre, bisperne i Danmarks rige, hilsen. I en ansøgX ning, som vor ærværdige broder ærkebiskop Esger af Lund har forebragt
os, udtales, at det lige fra lundekirkens grundlæggelse indtil vor tid ubrøde
ligt er blevet overholdt, at den, der til enhver tid er ærkebiskop af Lund,
skal salve og krone den, der er udvalgt og skal regere som konge i Danmark.
Derfor har nævnte ærkebiskop, som er optaget ved den romerske kurie af
forretninger vedrørende lundekirken og hele kongeriget Danmarks kirke,
af frygt for, at han på en eller anden måde af Eder skal forhindres i be
siddelsen af den ret, som han har til således at salve og krone omtalte
konge, ydmygt anmodet os om, at vi måtte værdiges at sørge for et pas
sende middel i den sag. Idet vi imødekommer nævnte ærkebiskops
anmodning, har vi med vor apostoliske myndighed strengt ladet Eder
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forbyde, at I inden førstkommende St. Hansdag på nogen måde dri
ster Eder til at skride til salving og kroning af Danmarks konge, idet
vi erklærer det for ugyldigt og magtesløst, hvis man skulde forsøge at
handle anderledes, således som der står i vort brev om denne sag1). Idet
vi nu betænker, at samme ærkebiskop stadig er optaget af forretninger ved
det apostoliske sæde, og at den forsinkelse, som den nævnte ærkebiskop
udsætter sig for på grund af samme forretninger ved pavestolen, ikke bør
være ham til nogen skade, forbyder vi Eder yderligere med samme myn
dighed udtrykkeligt, at I på nogen måde forsøger at skride til salving og
kroning af vor elskede søn i Kristus Kristoffer, Danmarks berømmelige
konge, før førstkommende juledag uden samtykke fra den nævnte ærke
biskop. Derfor erklærer vi det for ugyldigt og magtesløst fra nu af, hvis
nogen i kraft af nogen myndighed med eller uden viden herom forsøger
at handle anderledes. Givet i Avignon den 24. juli i vort (pontifikats)
fjerde år.
1) jf. nr. 182.

1320. 24. juli. Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger magister Bernardus de Montvalent, pavens nuntius

i Danmark, at løse kong Kristoffer 2. af kirkens ban, der er pålagt ham for hans
fængsling af ærkebiskop Jens Grand og præsterne Lale og Jens, forudsat at han
yder erstatning til Roms og Lunds kirke.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, det apostoliske
sædes nuntius i kongeriget Danmark. Ifølge en fremstilling, som er
givet os af vor ærværdige broder ærkebiskop Esger af Lund, lod Kristoffer,
Danmarks berømmelige konge, i sin tid vor ærværdige broder Jens,
dengang ærkebiskop af Lund, og de afdøde præster Lale og Jens pågribe,
overgav nævnte ærkebiskop Jens til sin afdøde broder Erik og lod de
nævnte præster, der efter nogen tid døde i fængsel, begrave i uindviet
jord; på grund af denne ærkebiskops fængsling blev nævnte Kristoffer
personlig lagt i banlysningens lænke af vor forgænger pave Bonifacius 8.,
salig ihukommelse, og han blev i Danmark i almindelighed anset som ban
lyst. Idet vi bøjer os for nævnte ærkebiskops Esgers bønner, overdrager
og pålægger vi med denne apostoliske skrivelse Dig, vor broder, til hvis

T
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klogskab vi nærer en særlig og ubetinget tillid i herren, at Du denne gang
med vor myndighed og i overensstemmelse med kirkens form løser nævnte
konge fra banlysningsdommene, som han har pådraget sig i ovennævnte
anledning, hvis han yder Roms og Lunds kirke en passende bod. Givet
i Avignon den 24. juli i vort (pontifikats) fjerde år.
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1320. 24. juli. Avignon.

Pave Johannes 22, tilstår kong Kristoffer 2., at hans skriftefader må give ordens

brodre dispensation til at spise kød og andre almindelige retter ved kongens bord.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus Kristoffer, Danmarks berømmelige konge, hilsen.
Dine fortjenesters fortrin og Din stands krav foranlediger os til at give
Dig andel i de apostoliske frugters overflod og vise os gavmilde overfor
Dig med henblik på vor nåde. Idet vi bøjer os for Dine bønner, bevilger
vi Dig derfor med apostolisk myndighed, at Din skriftefader, når han
finder det hensigtsmæssigt, med vor myndighed kan meddele regel
bundne klosterfolk af cistercienserordenen eller enhver anden orden,
som sidder med Dig ved Dit bord, dispensation til frit at spise kød og de
andre sædvanlige retter uanset alle vedtægter og sædvaner hos nævnte
ordener, som taler herimod, selvom de er bekræftet med apostolisk eller
enhver anden myndighed, når blot ikke et aflagt løfte iøvrigt betegner en
hindring heri for samme regelbundne klosterfolk. Intet menneske må
bryde dette vort indrømmelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed handle
derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og
Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 24. juli i vort (pontifikats) fjerde år.

T
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1320. 24. juli. Avignon.

Pave Johannes 22. tilstår kong Kristoffer 2., at hans kapellaner ved messen må

modtage offer af ham selv og andre, der overvarer messen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor kære søn i Kristus Kristoffer, Danmarks berømmelige konge, hilsen.
JL Den oprigtige følelse af kærlighed, hvormed det apostoliske sæde ikke

uden grund omfatter Din person, gør Dig værdig til, at vi nådigt opfylder

i87
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Dine ønsker. Idet vi bøjer os for Dine bønner, bevilger vi derfor med
apostolisk myndighed, at Dine kapellaner, som i Din nærværelse holder
messe i Dine kapeller eller andetsteds, lovligt kan modtage offer af Dig
og andre troende kristne, som sammen med Dig overværer samme messer,
og anvende det til eget brug. Intet menneske må bryde dette vort indrøm
melsesbrev eller i ubesindig forvovenhed handle derimod. Hvis nogen
drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den
almægtiges og hans apostle St. Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon
den 24. juli i vort (pontifikats) fjerde år.

1320. 24. juli. Avignon.
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Pave Johannes 22. tillader kong Kristoffer 2. at modtage absolution af sin skrifte

fader, medmindre det drejer sig om synder, som kraver pavelig absolution.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus Kristoffer, Danmarks berømmelige konge.
Da vi nærer oprigtig kærlighed i herren til Din person, opfylder vi gerne
Dine andragender, navnlig dem, som vi ser udspringe af fromhed og angå
Din frelse. Idet vi bøjer os for Dine bønner, bevilger Dig derfor med
dette brev, at Du kan tage Dig en egnet præst som Din skriftefader, som
kan påhøre Dit skriftemål og med apostolisk myndighed meddele Dig
absolution for alle Dine synder undtagen for sådanne, som med rette
kræver det apostoliske sædes absolution, og pålægge Dig en heldbringende
bod, således som det synes gavnligt for Din sjæls frelse. Intet menneske
må bryde dette vort bevillingsbrev eller i ubesindig forvovenhed handle
derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge det, skal han vide, at han vil
pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’
vrede. Givet i Avignon den 24. juli i vort (pontifikats) fjerde år.

T
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Kong Kristoffer 2. bekræfter det forbund, han i 1318 afsluttede i Kalmar.
Registratur i det svenske rigsarkiv.

K

ong Kristoffer af Danmarks bekræftelse på det forbund, han i 1318
afsluttede i Kalmar1) med hertug Eriks og hertug Valdemars fyrst
inder. Givet i Sakskøbing på Jakobsdag. Original på latin.

1) jf. nr. 17.

Nr. 238
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1320. 27. juli. Kal(lø)’).

Kong Kristoffer 2. stadfæster Sakskøbings privilegier.
Dansk oversættelse i rigsarkivet,

i Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til Eder alle,
som ser og læser dette vort brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt, at vi tilstår og giver vore borgere i Sakskøbing alle de
privilegier og friheder, som de frit har haft i henfarne kongers tid i Dan
mark, og stadfæster dem med dette vort åbne brev2). Fremdeles forbyder
vi, at nogen af vore fogeder, deres stedfortrædere eller nogen anden, af
hvad stand eller stilling de end måtte være, drister sig til på trods af dette
brev, at gøre noget, forhindre eller på nogen måde forulempe dem,
under trusel om vor kongelige hævn og vrede.
Til vidnesbyrd herom lader vi vort segl hænge under dette vort åbne
brev. Givet i Kal(lø)T) år 1320 den første søndag efter den hellige apostel
Jakob i vor nærværelse.

V

1) teksten har ‘Kallof’, der i betragtning af kongens opholdssted på de omkring
liggende dage (jf. nr. 231. 237. 240. 241) antagelig dækker over Kallø i Sakskøbings
nabosogn Tårs; Kallø var et kongeligt birk. — 2) jf. DRB II 6 nr. 31.
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1320. 27. juli. Kal(lø)1).

Kong Kristoffer 2, stadfæster Nakskov privilegier.
Afskrift i rigsarkivet.

ristoffer, 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 giver og skænker nærværende brevvisere
bymændene i Nakskov alle de privilegier og friheder, som de frit har haft
af vore forfædre Danmarks konger, idet vi stadfæster dem med dette
brev2).
Derfor forbyder vi på det strengeste under trusel om vor nådes fortabelse,
at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad stand
eller stilling han måtte være, på trods af dette brev drister sig til at hindre
dem på nogen måde eller at forulempe dem i nogen henseende, såfremt
han vil undgå vor vrede og kongelige hævn.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i

K

i. august 1320
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Kal(lø)1) i det herrens år 1320 første søndag efter den hellige apostel
Jakobs dag i vor nærværelse.
1) jf. nr. 238 (teksten har her ‘Kolding’). — 2) jf. DRB II 2 nr. 8. 235. II 3 nr. 297.
II 4 nr. 108. 126. II 5 nr. 109. II 6 nr. 57.

1320. 31. juli. Vordingborg.
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Kong Kristoffer 2. tager Roskilde Agnete kloster under sin beskyttelse, fritager
det for leding, ombudsmandens krav, inne, stud, redskud og andre ydelser til kongen
og giver det jurisdiktion over dets undergivne.
Afskrift hos Bartholin.

ristoffer, 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 tager nærværende brevvisere de fruer
priorinden og søstrene i Roskilde Agnete kloster tilligemed alt deres gods
og deres husstand under vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare
dem, og at vi overlader dem alt deres gods, som de for tiden har, frit og
undtaget at være fra enhver ledings tynge, ombudsmandens krav, inne,
stud, redskud og andre byrder, ydelser og tjenester, som hører til vor ret,
idet vi også skænker de samme den særlige nåde, at alle deres bryder og
landboer og de andre af deres undergivne for 40 markssager og alle mindre
sager under vor ret ikke skal svare nogen anden end ovennævnte søstre.
Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen
af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad stilling eller
stand han end måtte være, på nogen måde vover at besvære dem eller
nogen af deres undergivne på gods eller personer imod dette brevs ord
lyd, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd
herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Vording
borg i det herrens år 1320 dagen før den 1. august med herr Niels, biskop
af Dorpat, og herr Lars Jonsen vor drost som vidner.

K

1) jf. DRB II 6 nr. 152.

1320. 1. august. Vordingborg.
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Kong Kristoffer 2. bevidner, at Jens Mogensen på kongens retterting har pantsat

jordegods i Rårupmark til Niels Brok for 40 mark penge.
Original i rigsarkivet.
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ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at Jens Mogensen, som personligt var mødt på vort
retterting, til nærværende brevviser herr Niels Brok lovligt på tinge har
pantsat halvdelen af den jord i Rårupmark, som Jens Karlsen fordum
besad, for 40 mark penge, på de samme vilkår, på hvilke hans fader
Mogens Jensen besad dem.
Givet i Vordingborg i det herrens år 1320 den 1. august med herr Jens
Pedersen som vidne.

K
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1320. 1. august. Vordingborg.

Kong Kristoffer 2. slutter forbund med grev Nicolaus 1. af Schwerin.
Original i Schwerin.

i Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, gør vitterligt
for alle, at vi med den berømmelige fyrste herr Nicolaus, greve af
Schwerin, har sluttet den overenskomst, at vi skal hjælpe ham og hans
søn junker Nicolaus og bistå dem i deres retfærdige sager, således som en
herre er pligtig at bistå sine tro mænd og vasaller. Hvis vi fremdeles
skulle komme i krig på den anden side af havet, skal fornævnte grev
Nicolaus yde os og vore børn tjeneste med alle sine fæstninger, borge og
vasaller af al magt, således at han indenfor sit områdes grænser skal tjene
os på egen gevinst, tab og udgift. Men hvis han sammen med vore høvedsmænd kæmper udenfor sit fyrstendømmes grænser, falder gevinst, tab og
udgift på os. Og for denne tjeneste hos os hinsides havet, som alt sagt,
vil vi give samme grev Nicolaus fem hundrede mark rent sølv, dog kun
når han der fører krig i vor tjeneste. Hvis greven fører krig selv uden os,
er vi ikke forpligtede til betaling af ovennævnte sølv og penge. Fremdeles
lover vi, at hvis fornævnte greve under vor krig skulle miste nogen af sine
fæstninger — det ske dog ikke —, vil vi ikke slutte nogen fred eller for
soning, medmindre sådanne fæstninger er tilbagegivet. Hvis fremdeles
krigsfare ikke truer os hinsides havet, skal den nævnte greve, når vi
behøver det, tjene os på den anden side af havet med tyve bevæbnede
mand, hvilke bevæbnede fra den anden side af havet vi skal modtage på
strandbredden og bringe tilbage sammesteds med tab, gevinst og udgift
på vor side. For denne tjeneste med tyve bevæbnede mand skal vi give
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ham to hundrede mark kobber, som han vil modtage ufortøvet af os
hvert år på Mortensdag.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Forhandlet
og givet i Vordingborg i det herrens år 1320 den 1. august i vor nær
værelse.

1320. 1. august. Næstved.
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Bisperne Peder 2. af Viborg, Peder af Odense, Niels 2. af Børglum og Esger 2.
af Århus, gælkeren Anders Pedersen og 10 danske riddere går i borgen for, at kong

Kristoffer 2. vil overholde Kalmaroverenskomsten af 1318 17. april.
Afskrift hos Hadorph.

eder af Viborg, broder (Peder)J) af Odense, Niels af Børglum og Esger
af Århus, af Guds barmhjertighed bisper, samt Anders Pedersen, gælker
i Skåne, Jens Nielsen af Kås, Niels kaldet He, Jens Kande, Niels Brok,
Peder Jensen af Katslosa, Jens Uffesen, Jens Pedersen Trækkehær, Oluf
kaldet Flemming, Karl Pedersen og Knud Nielsen, riddere og råder hos
herr Kristoffer, de danske berømmelige konge, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi på tro og love tilsiger, at vor herre den fornævnte konge
vil holde og nøje iagttage den med de berømmelige fruer Ingeborg2) og
Ingeborg3), Sveriges hertuginder, og deres børn og råder i Kalmar sluttede
overenskomst under år 1318 mandag efter palmesøndag4), således som det
indeholdes udførligere i hans derom affattede åbne brev5). Til vidnesbyrd
herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i Næstved i det herrens
år 1320 den 1. august.
1) afskriften har fejlagtigt Oluf; Peder var franciskaner, derfor ‘brodér’. — 2) her
tug Eriks hustru (senere gift med Knud Porse). — 3) hertug Valdemars hustru. —
4) 17. april. — 5) se ovenfor nr. 17.

1320. 4. august. Roskilde.
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Kong Kristoffer 2. stadfæster Kampens privilegier.
Original i Kampen.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
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Vi gør vitterligt1) for alle, at vi i ønsket om at yde nærværende brev
visere vore elskede borgere fra Kampen, en velvillig gunst og at hædre dem
med særlige nådesbevisninger under, overlader og med dette brev bekræf
ter deres nåder, friheder og immuniteter, hver og en, som de med vore
forfædres breve kan godtgøre, at de frit har haft af vore forfædre såvel
på deres plads på skånemarkederne, som kaldes fed, som på hvilke
somhelst andre pladser. Derfor forbyder vi på det strengeste under trusel
om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller
nogen anden, af hvilken stand eller stilling han end måtte være, på noget
punkt hindrer eller besværer dem eller nogen af dem med hensyn til om
talte plads, nåder, friheder eller immuniteter, såfremt han vil undgå vor
vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1320, mandag før martyren
St. Laurentius’ dag, i nærværelse af vore råder.
1) jf. DRB II 6 nr. 83 og nedenfor nr. 248.
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1320. 5. august. Roskilde.

Kong Kristoffer 2. stadfæster Æbelholt klosters privilegier.
Afskrift i Æbelholtbogen.

ristoffer, 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 yde nærværende brevvisere,
vore elskede venner abbeden i Æbelholt og hele klostret sammesteds en
særlig nåde tilstår og giver dem alle de privilegier og friheder, som de
frit har haft af vore forfædre Danmarks konger, idet vi stadfæster dem med
dette brev1).
Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen
af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad stand eller
stilling de end måtte være, drister sig til på nogen måde at hindre dem
eller nogen af deres undergivne på trods af nærværende nådesbevisning,
givet dem af os, eller at forulempe dem i nogen henseende, såfremt han
vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1320 tirsdag før
martyren St. Laurentius’ dag i vor nærværelse.

K
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1320. 5. august. Flensborg.
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Markvard af Westensee og hans sønner Wolf og Markvard afstår tienden af seks
landsbyer i Nortorf sogn til Neumunster klosters kirke.
Original i Kiel.

i Markvard samt Wolf og Markvard, hans sønner, riddere kaldet af
Westensee . . .
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev.
Givet i Flensborg i det herrens år 1320 på dagen for kongen og martyren
Oswald.

V

1320. 5. august. Flensborg.
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Grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster afståelsen til Neumunster klosters kirke af
tienden fra seks landsbyer i Nortorf sogn.
Original i Kiel.

il alle, der ser dette brev eller hører det læse, Gerhard, af Guds nåde
greve af Holsten og Stormarn, hilsen med Gud. . .
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Vidner er de
strenge riddere Dose kaldet Block, Klaus Krummedige og Hartwig
af Reventlow. Givet i Flensborg i det herrens år 1320 på martyren kong
Oswalds dag.

T

1320. 5. august. Roskilde.
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Kong Kristoffer 2. stadfæster Kampens privilegier.
Orignal i Kampen.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
u dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt1) for alle, at vi i ønsket om at yde nærværende brev
visere, vore elskede borgere fra Kampen, en velvillig gunst og at hædre
dem med særlige nådesbevisninger under, overlader og med dette brev
bekræfter deres nåder, friheder og immuniteter, hver og en, som de med
vore forfædres breve kan godtgøre, at de frit har haft af vore forfædre
såvel på deres plads på skånemarkederne, som kaldes fed, som på hvilke
somhelst andre pladser. Derfor forbyder vi på det strengeste under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer
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eller nogen anden, af hvilken stand eller stilling han end måtte være, på
noget punkt hindrer eller besværer dem eller nogen af dem med hensyn
til omtalte plads, nåder, friheder eller immuniteter, såfremt han vil undgå
vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1320 tirsdag før mar
tyren St. Laurentius’ dag i vor nærværelse.
1) jf. nr. 244, der viser, at man har ønsket sig ikke blot kongens, men også hans råders
stadfæstelse af privilegierne.
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1320. 6. august.

Abbed Peder i Ringsted skøder jordegods på Sjælland til Ove Hase under et mage

skifte med denne.
Original i rigsarkivet.

roder Peder, abbed i Ringsted og hele det menige konvent samme
steds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Med dette brev gør vi vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi til
den gode og hæderlige mand vor højtelskede ven Ove Hase, nærværende
brevviser, har overdraget, skødet og hjemlet hele vor landsby Gåsetofte
med alt dens tilliggende, løst såvelsom fast, samt skoven Asnæs, — dog at vore
undergivne i Bjærge uden nogen hindring i fremtiden frit skal have tømmer
til deres bygningsudbedring og brænde i den nævnte skov, således som de
har haft for skik fra arilds tid —, fremdeles 13 øre skattejord, som vi
har erhvervet ved retmæssig skødning af herr Peder Tygesen, god ihukom
melse, og fem øre jord i Høng, som er pantsat os for to hundrede fyrretyve
mark penge af Ødbjørn, fremdeles to øre skattejord i Store Fuglede og fire
ørtug jord i Hanerup, som vi har erhvervet ved fri skødning af Oluf Star
til erstatning for hans jord i Slangerup1) og Skuderløse, der tilfaldt ham
med hans elskede hustru Helene, med ager, eng, skov, græsgang samt
fiskevand, med løst og fast, — at eje med rette evindelig til uhindret
brug efter hans forgodtbefindende, med alt tilliggende og tilbehør, ager,
eng, skov, græsgang og fiskevand, på det vilkår, at hvis der over for nævnte
Ove skulde blive rejst trætte af os eller vore efterfølgere om nævnte gods —
hvad Gud forbyde — eller hvis det på nogen måde uretfærdigt ved træske
menneskers ondskab skulde gå ud af hans besiddelse, forpligter vi os
herved til at holde Ove skadesløs for ethvert tab, han pådrager sig på det

B

8. august 1320

195

Nr. 251

nævnte gods, og til efter loven at hjemle hans arvinger det fornævnte gods
efter hans død, og hvis de lider noget tab, eller hvis fornævnte gods går
ud af deres besiddelse, lover vi dem at gøre, hvad der på folkesproget
hedder ordgrant1). Ydermere bør vi skaffe den oftnævnte Ove den kom
mende roskildebiskops brev med vedhængende segl på mageskiftet mel
lem det nævnte gods og det gods, der tilfalder ham. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1320 på den
hellige Sixtus’ og hans fællers dag.
1) fhv. sogn udenfor Ringsted, nu Slangerup huse. — 2) et ikke ellers afhjemlet ord,
der formentlig er sammensat af forstavelsen or (med privativ betydning, jf. ornum, orbotemdl o. lign.) og et nornen granth, skade, (jf. oldnordisk grand), og som må dække over be
tydningen ‘skadesløsholdelse’, se Marius Kristensen, Bidrag til dansk ordhistorie (Dan
ske Studier 24 [1927] p. 78 og p. 182 ff.).

1320. 8. august. Hamborg.

250

Hamborg kapitel udnavner vikaren Konrad af Dannenberg til befuldmægtiget

sagfører i processen mod den af ærkebiskop Jens Grand af Bremen indsatte vikar og
generalofficial Henrik af Dassow.
Original i Hamborg,

eo, af Guds nåde provst, Johannes dekan og kapitlet i Hamborg til
Å alle, som får dette brev at se eller høre det læse, og som det vedrører
eller kan vedrøre, hilsen med ham, som er alles sande frelse . . .
Givet i Hamborg under vort segl, som vi bruger i retssager, i det herrens
år 1320 den 8. august.

L

1320. 8. august. Torup.
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Kong Kristoffer 2.s låse brev1) på Jiskevandet Birkedam, som Ove Saksesen har

overdraget Roskilde Clara kloster.
Original på universitetsbiblioteket.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Efterdi herr Ove Saksesen personligt på vor højtelskede broder herr
Eriks, de danskes fordums højbårne konges, retterting har overdraget
nærværende brevvisere, søstrene i Roskilde Clara kloster et fiskevand.
Birkedam ved navn, at eje med rette evindelig, idet han erkendte ingen
ret at have til nævnte fiskevand, således som det udførlig siges i vor nævnte
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broders åbne brev herom, tildømmer vi de nævnte søstre fornævnte fiske
vand, at besidde med rette evindelig, idet vi strengt under trusel om
vor nådes fortabelse forbyder, at nogen drister sig til at fiske i fiskevandet
uden søstrenes tilladelse og samtykke. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Torup i det herrens år 1320 fredag før
martyren St. Laurentius’ dag med herr Anders Pedersen af Alnarp og
herr Klemens Herlugsen som vidner.
1) jf. DRB II 5 nr. 209 note 11. 6 nr. 198. Se også 1317 10. september.

252

1320. 9. august. Odense.

Kong Kristoffer 2. indskriver jordegods til

mark sølvs værdi, som Peder

Tunger har i værge, i sit målsgods.
Afskrift i rigsarkivet.

i Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge o.s.v., til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med vorherre.
Det skal være vitterligt for alle, at de jorder, som nærværende brevviser
Peder Tunger har i hævd og værge, og som er 1372 mark sølv værd evin
delig, indskriver vi i vort målsgods1) med dette vort åbne brev, og at vi
giver fornævnte brevviser lige frihed i fornævnte jorder med vore andre
målsmænd2) på det vilkår, at han hvert år skal være pligtig at gøre udlæg
til vort bords behov, således som fornævnte jorder er til3). Vi forbyder
strengt, at nogen af vore undersåtter eller ombudsmænd eller nogen
anden, hvemsomhelst det måtte være, hindrer fornævnte brevviser
med hensyn til fornævnte jorder på nogen måde mod dette vort brev,
såfremt han vil undgå vor kongelige hævn og vrede. Til yderligere stad
fæstelse og vidnesbyrd lader vi vort segl hænge under dette brev. Givet i
Odense dagen før martyren St. Laurentius’ dag.

V

1) gods, hvoraf udgifterne til kongens underhold (bord) ydes, svarende til de gejstliges
‘mensalgods’, af male (mål[tid]), jf. Dipi.Dan. II 3 nr. 281, der i DRB II 3 nr. 281 er
uheldigt gengivet med ‘kasse’ (læs: bord), se Hans Knudsen, Maalsmænd og Maalbønder
(Småskrifter tilegnede professor, dr. phil. Aage Friis 1940) p. 26. — 2) senere kaldet mål
bønder, d.v.s. bønder, der skal præstere vagthold og udgøre besætningstropper på konge
lige slotte; de betaler en fast årlig afgift til kongen, men skal ikke yde inne og stud. —
3) de jorder, hvorom der i det foreliggende tilfælde er tale, lå i Diernæs sogn, se Hans
Knudsen s. 18.
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Trued Jonsen af Araslov skøder gods i Gorslov og Kabbarp til sin broder kannik
Peder Jonsen i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

rued Jonsen af Araslov til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg til min elskede broder herr Peder Jonsen, kannik i
Lund, nærværende brevviser, har overdraget to gårde i Gorslov sønden
åen, på hvilke Trued og Peder Lille bor, og som jeg har erhvervet efter
vor elskede fader sammesteds ved arv, og en gård i Kabbarp, på hvilken
Mads bor, og som jeg har erhvervet ved arv efter vor elskede kødelige bro
ders død, med løst og fast, ager, eng, mark, græsgang og alt andet til
liggende at besidde evindelig. Derfor skøder og hjemler jeg med dette
brev nævnte herr Peder ovennævnte gods, fri fra hver mands tiltale,
navnlig fordi jeg ved det gods i Araslov, som han har overdraget mig, og
som han har erhvervet efter vor elskede kødelige broder sammesteds ved
arv, erkender at have fået fuldt vederlag, således som det udførligere er
omtalt i hans brev desangående til mig. Til vidnesbyrd herom er mit segl
sammen med vore elskede brødres Anders og Jakob Jonsens segl hængt
under dette brev. Givet i det herrens år 1320 dagen før martyren St. Lau
rentius’ dag.

T

1320. 16. august. Odense.
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Kong Kristoffer 2. giver borgerne i Flensborg det privilegium, at de i hele Danmark

kun skal betale den told, som plejer at betales fra gammel tid.
Original i Kiel.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi, i ønsket om at vise vore elskede bymænd i Flensborg
en særlig nåde tilstår dem, at de såvel på vort marked i Skanør som andet
steds i vort rige, hvor de end kommer med deres varer for at handle, kun
skal betale den told, som fra gammel tid plejer at betales. Derfor forbyder
vi strengt, at nogen af vore fogeder eller nogen anden, af hvad stand eller
stilling han end måtte være, foruroliger eller rejser krav imod bymændene
eller nogen af dem på nogen måde på trods af denne vor nåde til dem,
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såfremt han ønsker at undgå vor vrede. Til vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Odense med herr Lars Jonsen, vor
drost, som vidne i det herrens år 1320 dagen efter den hellige jomfrus
himmelfart.
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1320. 20. august. Roskilde.

Tingsvidne af Roskilde byting, at Frands Marant har pantsat en toft i Roskilde
St. Peders sogn og to boder ved torvet til Henneke Fri for 26 mark sølv.
Original på universitetsbiblioteket.

oskilde rådmænd og de andre borgere sammesteds til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer med dette brev, at vor medborger
Frands Marant, nærværende på vort ting, har pantsat til den gode mand
Henneke Fri, ligeledes vor medborger, en toft i Roskilde St. Peders sogn
og en bod i samme by ved torvets nordlige side, hvor Henrik Smigger
bor, og en halv bod ved samme torvs sydlige side, hvor samme Henneke
Fri besidder og tidligere har besiddet den anden halvdel, for 26 mark
rent sølv i kølnsk vægt, idet hans hustru Cecilie har fået toften og boderne
ved arveret efter sin forhenværende ægtemand Vilhelm Eskilsens død,
og idet samme Cecilie på enhver måde har givet og skænket sit minde
hertil, på det vilkår, at nævnte toft og boder ikke kan indløses af nogen
undtagen af ham selv eller hans arvinger, og nævnte Henneke Fri skal
oppebære frugterne og indkomsterne af samme til sit brug, indtil summen
af omtalte sølv fuldtud er betalt. Fremdeles hvis nogen uanset hans stilling
ondsindet vil modsætte sig denne retmæssigt foretagne pantsættelse, har
samme Frands forpligtet sig til at svare for samme. Til bevis og større
sikkerhed for dette har vi ladet vor stads segl hænge under dette brev.
Forhandlet og givet i Roskilde i det herrens år 1320 onsdag efter jomfru
Maries himmelfart.

R
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1320. 20. august. Vordingborg.

Kong Kristoffer 2. tillader Stralsunds borgere at indsætte deres egen foged på

skånemarkedet, at bjærge skibbrudent gods overalt i riget og at samle brænde i kon-

199

20. august 1320

Nr. 256

gens skove og tilstår dem ret til arvekøb i Danmark samt fritager dem for alle nye

toldafgifter.
Original i Stralsund.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, hertug i Estuland, til alle troende kristne, der får dette brev at se eller hører
det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og tilkommende skal vide, at vi giver og tilstår alle vore
elskede borgere i Stralsund myndighed og fri tilladelse til hvert år på
skanør- og falsterbomarkederne at indsætte deres egen foged over deres
borgere og til at pådømme alle deres lovovertrædelser, forbrydelser og
sager, som er forøvet sammesteds, med undtagelse af sager, som går
på hals og hånd, og denne fogeds myndighed skal hvert år vare fra
Jakobs dag til Mortensdag1). Vi forbyder strengt under trusel om vor
nådes fortabelse, at nogen, af hvad stand han end måtte være, bygger på
deres fed, undtagen hvis det sker med deres vilje og samtykke. Fremdeles
tilstår vi samme borgere, at hvis de nogetsteds indenfor vort riges og om
rådes grænser og skel lider skibbrud — det ske dog ikke —, giver vi dem,
såfremt de ved egen eller andres hjælp kan redde deres gods og skibe,
med dette brev fri tilladelse til at gøre dette, og de skal ikke hindres af
nogen af vore fogeder eller af nogen anden. Fremdeles skal de have lov til
lovligt og frit at samle og skære brænde i vore skove. Hvis fremdeles nogen
af deres borgere skulde afgå ved døden i vort rige eller område, skal hans
arvinger eller efterfølgere give, hvad der på folkesproget kaldes arvekøb,
for ham og modtage alt hans gods. Al slags ny told eftergiver vi fremdeles
samme borgere ganske og fritager dem helt herfor, idet vi ønsker, at samme
borgere frit skal have og nyde de gamle rettigheder og de vante toldaf
gifter fra den berømmelige kong Valdemars tid, salig ihukommelse.
Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at
nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden drister sig til at
hindre borgerne fra Stralsund på trods af dette brev eller at forulempe
dem i nogen henseende. Den, der gør dette, vil ikke undgå vor hævn. —
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort autentiske segl hænge under dette
brev. Forhandlet og givet i Vordingborg i det herrens år 1320 onsdag
efter Marie himmelfartsdag i vor nærværelse.

K

1) jf. DRB II 4 nr. 112, hvor denne termin ikke nævnes; om Stralsundprivilegierne
se DRB II 9 nr. 324.
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1320. 23. august. Skelskør.

Kong Kristoffer 2. stadfæster Albert Albertsens birkeret i Kristrup sogn.
Efter Neckelmann, Randers.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
-dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi til nærværende brevviser herr Albert Albertsen, vor elskede frænde, i Kristrup sogn giver og stadfæster med dette
brev de love, der kaldes birkelov med alle rettigheder og friheder, som
fornævnte herr Albert og hans forgængere på bedste og frieste måde
vides at have haft dem på vore forfædres tid. Vi forbyder strengt, at nogen
af vore fogeder eller nogen anden, af hvad stand eller stilling han end
måtte være, drister sig til at forulempe samme herr Albert på trods af
denne nådesbevisning, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige
hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i
Skelskør i det herrens år 1320 dagen før apostlen St. Bartolomeus’ dag
i vor nærværelse.
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1320. 23. august. Vordingborg.

Kong Kristoffer 2. bevidner drosten Morten Dues enke fru Ingerds arvepart ved

skiftet efter mandens død.
GI. dansk oversættelse hos Anne Krabbe.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom vor forhenværende drost herr Morten Dues arvinger for os i
Vordingborg år 1320 dagen før apostlen St. Bartholomeus’ dag har
skiftet og delt hans gods, som kunde tilfalde dem ved arv, bevidner vi med
dette vort åbne brev, at hans enke fru Ingerd som vederlag for sit gods,
som samme herr Morten havde solgt i Blekinge i *Alstrup og *Esketorp,
ligeledes i Skåne i *Fretherslev, Flackarp og Ingelstorp, skal have først
Sørup på Falster, Brøderups fjerding på Sjæliland med hvad dertil hører,
nemlig Brøderup, Sjolte, Sølperup, Bækkeskov og Stavnstrup med alt det
gods, som herr Tule Ebbesen havde i Vinslov i Skåne og en halv mølle
i Karlaby. Og af købegodset1) skal hun have følgende, nemlig Søstrup,
Gøderup, Glostrup og Mølleborup med en mølle på Sjælland, ligeledes i
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Skåne Sjorup med alt tilliggende, ager, eng, skov og al anden herlighed,
således som herr Peder Jensen, herr Tyge Ebbesen og Peder kaldet Lovs
mand ejede det, med den eng, som hedder Listarums eng og fra arilds
tid har ligget til gården, ligeledes *Middekielle, Råbockarp, *Sckrøterth
med alt dets gods, som samme Morten Due ejede i Rorum, og den mølle,
som kaldes Strantemolla og *Fæszemdlla og alt det, som herr Morten ejede
i Ornberga. Og for at ingen tvivl eller forhindring og modstand på nogen
måde skal eller kan opkomme for nævnte fru Ingerd med hensyn til skiftet
af nævnte gods, har vi givet hende vort brev og bekræftet det med vort
segl. Givet år, dag og sted som ovenfor skrevet står.
1) i modsætning til det gods, der er gået i arv i slægten.
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Kong Kristoffer 2.s råder, ridderne Albert Albertsen, Holger Nielsen, Peder

Egeside, Anders Nielsen, Klemens Herlugsen og Niels Tygesen af Klågerup og
væbnerne Anders Pedersen Stygge og Sakse Pedersen går i borgen for, at kongen vil

overholde Kalmaroverenskomsten af 1318 17. april.
Afskrift hos Hadorph.

lbert Albertsen, Holger Nielsen, Peder Egeside, Anders Nielsen,
. Klemens Herlugsen, Niels Tygesen af Klågerup, riddere, Anders
Pedersen, Stygge og Sakse Pedersen, væbnere, råder hos den herre Kri
stoffer, de danskes berømmelige konge, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide1), at vi på tro og love tilsiger, at vor herre den fornævnte
konge vil holde og fast iagttage den overenskomst, der blev sluttet i
Kalmar i det herrens år 1318 mandag efter palmesøndag2) med de be
rømmelige fruer Ingeborg3) og Ingeborg4), Sveriges hertuginder, og deres
børn og råder, således som det indeholdes udførligere i hans derom
affattede brev5). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet i Skelskør i det herrens år 1320 dagen før apostlen St. Bartolomeus’ dag.

A

1) jf. nr. 243. — 2) 17. april. — 3) hertug Eriks hustru (senere gift med Knud Porse).
— 4) hertug Valdemars hustru. — 5) jf. nr. 17.
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1320. 23. august. Pasewalk.

Hertugerne Otto 1. og Vartislav 4, af Pommern bekræfter på kong Kristoffer 2.s
vegne Prenzlaus, Pasewalks og Templins privilegier og giver dem nye rettigheder,
bl. a. toldfrihed i Danmark og Pommern.
Original i Prenzlau.

i Otto og Vartislav, af Guds nåde vendernes, kassubernes og pommeranernes hertuger, erkender og gør vitterligt med dette brev, at
vi med rådmændene og de menige borgere i staden Prenzlau på vor
herres, herr Kristoffers, Danmarks konges vegne1) har sluttet følgende
overenskomst.
For det første har vi tilstået og givet borgerne den frihed og ejendomsret
over de til staden liggende møller, som markgreven havde, og de må
bygge nye møller, hvor det passer dem, inden for deres område og i
deres stad. Fremdeles skal de have den øverste domsmyndighed i deres
stad og desuden tolden, således som markgreven havde den. Fremdeles
skal jøderne, der bor i byen, være undergivet rådmændenes magt og
stadens love. Fremdeles skal rådmændene have doms- og undersøgelses
ret over møntmestrene i deres stad, og møntmestrene skal holde deres
penge i den vægt og lødighed, hvori de har været fra arilds tid. Frem
deles skal de have en rende mellem Prenzlau og Pasewalk, hvor det pas
ser dem, og de kan frit hugge træ til denne så ofte, som det passer dem,
på Torgelow hede, hvor de vil. Fremdeles skal ingen undtagen borgerne
fra de to stæder lade eller losse skibe på Uker mellem Prenzlau og Pase
walk. Fremdeles skal vi betale dem deres rimelige gæld, som de kan be
vise på markgrevens vegne. Til gengæld for det skal de tilbageholde deres
skat og afgifter fra år til år så længe, indtil deres gæld er betalt, og vi skal
i troskab hjælpe med til, at ridderne og svendene betaler de menige bor
gere deres private gæld. Fremdeles skal vi aldrig bygge borge i alle disse
lande, medmindre det er efter ønske fra rådmændene i de fornævnte stæ
der. Vi skal fremdeles hævde alle deres rettigheder og andet, som de kan
bevise med breve og håndfæstning. Fremdeles skal man ikke forhøje
deres skat, 100 mark, som de plejer at give. Fremdeles skal borgerne være
toldfri i Danmark, undtagen i Skanør og Falsterbo, og i alle vore lande
toldfri på vandet og i stæderne. Den samme frihed skal vore borgere nyde
i Prenzlau, Pasewalk og Templin. Fremdeles: mellem Prenzlau og Pase
walk skal der ikke mere gå nogen vej over Uker, og deres korn og andre
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varer kan de frit udføre, hvorhen de vil, til vands og til lands, og Uker
skal vi gøre fri, så at borgerne og fremmede kan færdes på den helt til
havet. Hvad nogen borger fremdeles har holdt af lensgods fra herrer,
riddere eller svende, det skal man efter hans død forlene til hans rette
arvinger i fællesskab uden afgift. Fremdeles skal alle riddere og svende
stå under vor landsdommers domsmyndighed og alle bønder under
schultheiss’erne i stæderne. Når der fremdeles er en krig, skal den ikke
bilægges, med mindre stæderne er medindbefattede, og huset i Nedin
skal efter alle soner stå i borgernes besiddelse. Fremdeles kan de hente
kvas på heden, hvor de lyster, og de må til enhver tid føre hvem de vil ind
i deres stad. Fremdeles erklærer vi dette, at de fornævnte stæder har taget
herr Kristoffer, konge af Danmark, til rette værge og skytsherre og os
to på hans vegne. Fremdeles skal vi indsætte en indfødt mand som foged
i landet. Bliver der fremdeles valgt en romersk konge med alle kurfyr
sternes endrægtighed, og sender han en fyrste over disse lande til disse
stæder og mænd, og beviser denne for os, at han har større ret til lan
dene end kongen af Danmark eller vi to eller en af os eller vore arvin
ger, så skal kongen og vi frivilligt afstå fra dette formynderskab. Forinden
skal man dog befri og erstatte fornævnte konge af Danmark, os og vore ar
vinger alle omkostninger, al gæld og skade, som vi og kongen har haft og
båret under formynderskabet. Sålænge det ikke sker, skal stæderne, mændene og landene blive ved kongen af Danmark, os og vore arvinger, indtil
gæld, omkostninger og skade bliver betalt og erlagt. For at kongen, vi
og vore arvinger kan overholde alle disse ting fast og ubrødeligt til evig
tid, har vi hængt vore segl under dette brev og til sikkerhed stillet vore
efterskrevne stæder Greifswald, Demmin, Anklam, Stargard, Stettin,
Pyritz, Greifenhagen, Gartz og Penkun. Dette brev er skrevet og givet
året efter Guds byrd tretten hundrede og tyve i staden Pasewalk dagen
før St. Bartolomeus’ dag.
1) efter markgrev Valdemar af Brandenburgs død 1319 som sidste medlem af det
askaniske hus stredes fyrst Henrik 2. af Meklenborg og hertugerne af Pommern om be
siddelsen af Ukermark. Største parten af landskabet hyldede 1319 29. sept., Mekl. UB.
VI p. 475, fyrst Henrik 2; men senere faldt stæderne Pasewalk, Prenzlau og Templin fra
og søgte støtte hos markgrev Henrik af Landsberg, der igen henvendte sig til hertug
Vartislav 4. af Pommern om hjælp. Denne sluttede 1320 27. juli alliance med hertug
Henrik af Schlesien, Mekl. UB. VI p. 552, og fik, hvad nr. 204, 260, 261 og 293 viser,
kong Kristoffer 2. gjort interesseret i sin politik ved at genoplive forestillingen om den
danske konge som Pommerns lensherre. Større succes fik denne politik dog ikke. Allerede
1320 1. okt. faldt Templin fra og hyldede fyrst Henrik 2., Mekl. UB. VI p. 558, og i
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Pasewalks og Prenzlaus genbreve til nr. 260, Riedel, Cod. dipi. Brand. 2. Hauptth. I
p. 469, cf. Mekl. UB. VI p. 556, er enhver omtale af kongen af Danmark udeladt, derimod
betones udtrykkeligt, at traktaten med de pommerske hertuger kun har gyldighed, ind
til kurfyrsterne vælger en ny romersk konge og denne udnævner en ny markgreve af
Brandenburg. Dette skete 1333, da Ludvig af Bayerns ældste søn Ludvig blev udnævnt
til markgreve, hvorved både Meklenborgs og Pommerns forsøg på at erhverve Ukermark faldt til jorden.
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1320. 23. august. Pasewalk.

Hertugerne Otto 1. og Vartislav 4. af Pommern slutter på kong Kristoffer 2.s vegne
en overenskomst med staden Pasewalk, der har antaget kong Kristoffer 2. som skyts

herre, og giver staden en række forordninger.
Afskrift i Stettin.

i Otto og Vartislav, af Guds nåde vendernes, kassubernes og pommeranernes hertuger, erkender og gør vitterligt med dette brev, at
vi med rådmændene og de menige borgere i staden Pasewalk på vor
herres, herr Kristoffers, Danmarks konges vegne1) har sluttet følgende
overenskomst.
For det første har vi tilstået og givet borgerne den frihed og ejendomsret
over de til staden liggende møller, sådan som markgreven havde dem. Frem
deles skal de have den øverste domsmyndighed i deres stad og desuden tol
den, således som markgreven havde den. Fremdeles skal jøderne, der bor i
staden, være undergivet rådmændenes magt og stadens lov. Fremdeles
skal rådmændene have doms- og undersøgelsesret over møntmestrene
i deres stad, og møntmestrene skal holde deres penge i den vægt og lødig
hed, hvori de har været fra arilds tid. Fremdeles skal de have en rende
mellem Prenzlau og deres stad, hvor det passer dem, og de kan frit hugge
træ til denne så ofte som det passer dem, på Torgelow hede, hvor de vil.
Fremdeles skal ingen undtagen borgerne fra de to s tæder lade eller losse
skibe på Uker mellem Prenzlau og Pasewalk. Fremdeles skal vi betale dem
og deres borgere deres ærlige gæld, som de kan bevise på markgrevens vegne.
Til gengæld for den skal de tilbageholde deres skatter fra år til år sålænge,
indtil deres gæld er betalt, og vi skal i troskab hjælpe med til, at ridderne og
svendene betaler de menige borgere deres private gæld. Fremdeles skal vi
ikke bygge borge i alle disse lande, medmindre det er efter rådmæn
denes ønsker. Vi skal fremdeles hævde alle deres rettigheder og andet,
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som de kan bevise med breve og håndfæstninger. Vi vil fremdeles, og skal
lade borgerne blive ved deres rette skat, så at de år efter år ikke giver mere
end firsindstyve mark brandenburgsk sølv og vægt, halvdelen på St.
Mortens dag og den anden halvdel på St. Valborgs dag. Deraf skal herr
Johan af Gardelene oppebære tyve mark i livgeding år efter år, men efter
hans død skal de betale fulde firsindstyve mark sølv, som foran skrevet står.
Fremdeles skal borgerne være toldfri i Danmark, undtagen i Skanør og
Falsterbo, og i alle vore lande toldfri på vandet og i stæderne. Den samme
frihed skal vore borgere nyde i Prenzlau, Pasewalk og Templin. Frem
deles : mellem Prenzlau og Pasewalk skal ingen vej gå over Uker, og deres
korn og andre varer kan de frit udføre, hvorhen de vil, tilvands og tillands,
og Uker skal vi gøre fri, så at borgerne og fremmede kan færdes på den
helt til havet. Hvad nogen borger fremdeles har holdt af lensgods fra herrer,
riddere eller svende, det skal man efter hans død give i len til hans rette arvin
ger i fællesskab uden afgift. Fremdeles skal alle riddere og svende stå under
vor landsdommers domsmyndighed og alle bønder under schultheiss’erne i
stæderne. Når der fremdeles er en krig, skal den ikke bilægges, medmindre
stæderne er medindbefattede, og huset i Nedin skal efter alle soner stå i
borgernes besiddelse. Fremdeles kan de hente kvas på heden, hvor de
lyster, og de må til enhver tid føre hvem de vil ind i deres stad. Frem
deles erklærer vi dette, at de fornævnte stæder har taget herr Kristoffer,
konge af Danmark, til rette værge og skytsherre og os to på hans vegne.
Fremdeles skal vi indsætte en indfødt mand som foged i landet. Bliver der
fremdeles valgt en romersk konge med alle kurfyrsternes endrægtighed, og
sender denne en fyrste over disse lande til stæderne og landene, og beviste
han det for os, at han har større ret til landene end kongen af Danmark eller
vi to eller en af os eller vore arvinger, så skal kongen og vi frivilligt af
stå fra det formynderskab. Forinden skal man dog befri og erstatte for
nævnte konge af Danmark, os og vore arvinger alle omkostninger, al gæld
og skade, som vi og kongen har haft og båret under formynderska
bet. Sålænge det ikke sker, skal stæderne, mændene og landene blive ved
kongen af Danmark, os og vore arvinger, indtil gæld, omkostning og skade
bliver betalt og erlagt. For at kongen, vi og vore arvinger kan overholde
alle disse ting fast og ubrødeligt til evig tid, har vi hængt vore segl under
dette brev og til sikkerhed stillet vore efterskrevne stæder Greifswald,
Demmin, Anklam, Stargard, Stettin, Pyritz, Greifenhagen, Gartz og
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Penkun. Dette brev er skrevet og givet året efter Guds byrd tretten hun
drede og tyve i staden Pasewalk dagen før St. Bartolomeus’ dag.
1) jf. nr. 260.

262

[1320. ca. 25. august]1)-

Kong Magnus af Sverige meddeler fogeden i Finland Lyder von Kuren, at Peter
Jonsson og Ernils Ketilbjornsson kommer til Finland for at forhandle med høveds

manden på Viborg i overensstemmelse med de ønsker, som Lyder fornyligt har frem

ført på Varbergfor kongens råder.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde Sveriges og Norges konge, til den velbyrdige
mand herr Lyder, hans foged i Finland, kærlig hilsen med Gud.
Vi sender til Eder de gode mænd, vore elskede venner Peter Jonsson
og Ernils Ketilbjornsson, således som I nyligt personligt bad vore råder
om i Varberg . . . Lev vel med Kristus.

M

1) brevet er led i en række forhandlinger, der på dette tidspunkt førtes med det for
mål at få høvedsmanden i Viborg til at anerkende kong Magnus.
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1320. 27. august. Nyborg.

Kong Kristoffer 2. tager bymandene i Nyborg under sin beskyttelse og stadfaster de
rettigheder, de har haft i kong Valdemars dage, idet han forbyder sandemand og
navningerfra noget herred atfalde dem, da de alene skal stå til ansvar på deres byting.
Afskrift i rigsarkivet.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle1) med dette brev, at vi tager nærværende brev
visere, vore elskede bymænd i Nyborg under vor fred og beskyttelse for
særligt at forsvare dem, og at vi tilstår dem alle de samme friheder og
nåder, som de vides frit at have haft i kong Valdemars dage, salig ihu
kommelse. Vi forbyder strengt, at nogen sandemand eller nævning lige
gyldigt fra hvilket herred drister sig til at fælde dem i nogen sag eller også
at fortrædige dem; men vi vil, at enhver, som måtte ønske at rejse tiltale mod
dem i nogen sag, skal føre sagen på tinget i samme vor by, og at der skal de
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omvendt stå til ansvar under overholdelse af rettens orden. Vi forbyder derfor
strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller
deres officialer eller nogensomhelst, hvilken stilling han end indtager,
drister sig til på nogen måde at hindre dem eller nogen af dem imod dette
brevs ordlyd, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Givet i
Nyborg under vort segl i det herrens år 1320 onsdag efter apostlen St.
Bartolomeus’ dag med vor drost herr Lars Jonsen som vidne.
1) jf. DRB II 5 nr. 29.

1320. 27. august. Nyborg.
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Kong Kristoffer 2, pålægger indbyggerne i Vindinge herred at holde herredsting
hver onsdag i Nyborg og giver bymændene i Nyborg ret til at handle med dem på
torvet om onsdagen.
Afskrift i rigsarkivet.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, som ser
i. dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi pålægger alle i Vindinge herred1), at de for fremtiden ikke undlader
hver onsdag at holde deres ting i Nyborg og på ingen måde anderledes,
såfremt de vil undgå vor kongelige hævn. Ydermere tilstår vi af særlig nåde
bymændene i Nyborg, alle og enhver, den frihed, at de for fremtiden
hver onsdag må holde almindeligt torv sammesteds med udenbys og af
slutte en hvilkensomhelst handel, idet vi strengt forbyder, at nogen af vore
fogeder eller deres officialer eller nogensomhelst anden drister sig til
på nogen måde at hindre bymændene imod dette brevs ordlyd, såfremt
han vil undgå vor kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort
segl hænge under dette brev. Givet i Nyborg i det herrens år 1320 onsdag
efter apostlen St. Bartolomeus’ dag med vor drost herr Lars Jonsen som
vidne.

K

1) jf. DRB II 5 nr. 30.

1320. 28. august. Avignon.

265

Pave Johannes 22. pålægger magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne og pavens nuntius i Danmark, at foranledige, at kong Kristoffer 2. tilbage-
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giver det gods, som kong Erik 6. Menved har frataget Lunds kirke, og at andre, der

besidder kirkegods, gør det samme.
Afskrift af de pavelige kopibøger,

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges’ kirke, vor kapellan, hilsen.
I vor og vore brødres nærværelse har vor ærværdige broder Esger,
ærkebiskop af Lund, fremsat en ynkværdig klage1) over, at Erik,
Danmarks konge, salig ihukommelse, i sin tid da han endnu levede,
på grund af de uhyrlige forbrydelser, han havde begået mod vor
ærværdige broder Jens, ærkebiskop af Bremen, dengang af Lund, hans
forgænger, og afdøde Jakob, provst i Lund, på deres personer og
gods til svær krænkelse af kongernes konge, med pavelig myndig
hed ved dom var blevet dømt til at betale samme ærkebiskop og kirke
49 000 mark sølv, at Isarn, salig ihukommelse, ærkebiskop af Salerno,
dengang ærkepræst i Carcassonnes kirke, udpeget som eksekutor til at
fuldbyrde denne dom med samme myndighed, omsider havde tildelt
samme ærkebiskop af Lund og hans kirke alt gods og alle rettigheder,
som den nævnte konge dengang havde i Lunds stad og stift og besad
personligt eller ved en eller flere andre, med undtagelse af Halland,
til erstatning for dette beløb, der ikke blev betalt, med fuld ejendoms
ret, og at dommen med nævnte sædes myndighed senere var blevet ændret
derhen, at fornævnte konge skulde gengive samme lundekirke de privilegier,
friheder og det gods, som den ejede, da fornævnte overgreb fandt sted,
hvis de endnu eksisterede, i modsat fald skulde han give fuld erstatning
efter vurdering indtil en værdi af 10 000 mark sølv efter lundensisk
vægt i fast ejendom, idet Isarn samtidig bestemte, at interdiktsdommen
over Danmarks rige og den banlysningsdom over nævnte konge og hans
tilhængere, der var blevet lyst umiddelbart eller middelbart i anledning
af det forudskikkede, skulde ophæves, når fornævnte gods ifølge denne
ordning blev overgivet til samme ærkebiskop og kirke.
Fornævnte konge undlod imidlertid ikke blot at udføre denne over
dragelse, men hindrede endog til skade for sin egen frelse, at den fandt
sted, idet han tilmed voldeligt fratog samme ærkebiskop og kirke det for
nævnte gods, der — som forudskikket — var overdraget dem af nævnte
ærkepræst, og ydermere fattede samme konge nag mod gejstligheden og de
kirkelige personer i Lunds stad og stift, og dem, der ikke vilde komme til
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kongens verdslige domstol, hvortil han uretmæssigt lod dem føre, idet han
brød deres privilegier og tilmed deres friheder, og sammesteds ikke vilde
stå til ansvar overfor andre, hvortil de heller ikke var forpligtede, samt
gejstlige og verdslige i nævnte stad og stift, der nægtede at betale nye told
pålæg og akcise, ekstraordinære skatter og uretmæssige opkrævninger og
andre utålelige byrder, der blev pålagt ifølge befaling fra ham, — deres
gods tiltog han sig ved voldeligt overgreb, idet han iøvrigt påførte samme
gejstlige og verdslige forskellige straffe og krænkelser.
Og for at udsætte ærkebispen og kirken i Lund for endnu hårdere tryk,
forbød han faktisk udtrykkeligt ærkebispens blodsbeslægtede, venner og
undergivne at bistå ham på noget punkt eller endog at adlyde ham, til
uhyrlig undertrykkelse af kirkens frihed, idet han tilmed aftvang dem ed
på dette. Og dernæst lod fornævnte konge, for at nævnte ærkebiskop desto
sværere skulde trykkes af hans tynger, femten hundred mark sølv kræve af
ham uden al ret, og aftvang ham med magt og ved frygt, som nok kunde
gøre indtryk selv på en modig mand, forskellig sikkerhed med forlovere for
5000 mark, der skulde betales ham til visse terminer, og fordi han talte mod
pålæggelse af sådan told og akcise samt indførelse af samme byrder, op
krævninger, skatter og tynger og forberedte sig til at drage til pavestolen
for at meddele vor kurie dette, fratog fornævnte konge samme ærkebiskop
og kirke adskillige godser, rettigheder, friheder og privilegier, personligt
og ved hjælpere, mod al lov og ret, og frugter, indtægter og oppebørsler
af samme godser lod han opkræve på uretfærdig vis, idet han uretmæssigt
uden videre udpegede sin ridder Jens Kande som deres forvalter — eller
snarere som deres forøder.
Og idet nævnte konge ikke engang lod sig nøje med disse store over
greb, berøvede han samme ærkebiskop og kirke i Lund, efter at ærke
bispen havde tiltrådt sin rejse til fornævnte apostoliske sæde, borgen og
landet Bornholm, der tilkom dem med fuld ret; han fratog vore elskede
sønner Tyge Jakobsen og Henrik, kanniker i Lund, og Borkvard, samme
ærkebiskops kapellan, en del af deres gods før deres ankomst til nævnte
sæde og, da de omsider var kommet til samme, alt deres øvrige kirkelige
og verdslige gods — personligt og gennem sine hjælpere — idet han uret
mæssigt beslaglagde dem og hævede sammes indtægter. Og idet han også
udstrakte sine griske hænder mod tienden til kirkernes bygningsfond i
Lunde stift og kirkeprovins, anvendte han dem til egne formål til umåde
ligt mishag for vor skaber, af hvilken grund nogle af de nævnte kirker,
2. Række. VIII.
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i hvilke den almægtige blev dyrket med mangfoldig og from lovprisning,
er gået ynkeligt til grunde, eftersom man manglede midler, hvormed man
kunde støtte deres bygningsfond. Af disse grunde har den fornævnte ærkebi
skop ydmygt anmodet os om, at vi vilde værdiges at sørge for ham, kirken og
de nævnte andre med faderlig omhu i deres store ulykke og undertrykkelse.
Da vi i denne sag nærer from medfølelse med ærkebispen, kirken og de
andre ovennævnte, og med faderlig omhu er betænkt på deres genrejs
ning, overdrager og pålægger vi Dig, vor kloge broder, med denne aposto
liske skrivelse, at Du — hvis det forholder sig således — på vore vegne
personligt eller gennem en eller flere andre indtrængende formaner og
foranlediger vor højtelskede søn i Kristus Kristoffer, Danmarks høj bårne
konge, nævnte Eriks efterfølger, og alle og enhver anden, der tilbage
holder det gods, som er tillagt samme ærkebiskop og kirke i Lund i over
ensstemmelse med fornævnte ændring af dommen, og andre godser,
rettigheder, friheder og privilegier, som samme kong Erik tog fra nævnte
ærkebiskop og kirke, samt fornævnte frugter, indtægter og oppebørsler,
som han i overensstemmelse med, hvad der er forudskikket — uretmæssigt
lod opkræve —, og landet og borgen Bornholm og kannikernes, gejstlig
hedens, præsternes og fornævnte mænds gods, til at de inden en passende,
bestemt og uopsættelig termin, som Du måtte fastsætte for dem til dette,
tilbagegiver samme gods, rettigheder, friheder, privilegier, frugter, ind
tægter og oppebørsler samt landet og borgen med de frugter, der er oppe
båret deraf, og som kunde være oppebåret deraf, til samme ærkebiskop
og kirke, og til nævnte kanniker, gejstlighed, præster og mænd det for
nævnte gods, og til at samme kong Kristoffer tilbagegiver de nævnte 1500
mark til ærkebispen, idet forloverne ganske løses fra fornævnte løfter og for
pligtelser, til at de tilbagegiver al opkrævet told, akcise, skatter, opkrævnin
ger og bøder — som forudskikket — til kannikerne, gejstligheden, præsterne
og mændene, til at de tilbagegiver omtalte tiender til de omtalte kirker
uden noget fradrag, til at de yder ærkebispen og kirkens kanniker, gejst
ligheden, præsterne og mændene en fuldstændig og behørig erstatning for
skader og overgreb, og til at de bestræber sig for at afstå fra enhver hin
dring for, at samme ærkebiskop og kirke kan nyde deres fornævnte privi
legier, friheder, domsmyndighed og fritagelse og frit kan udøve deres
domsmyndighed, idet Du ved banlysningsdom over nævnte kong Kristof
fer og samme ransmænd og interdiktdom over Danmarks rige og ransmændenes lande og steder under udelukkelse af appel tvinger den nævnte kong
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Kristoffer og alle og enhver af de ovennævnte, af hvad værdighed, højhed
eller stand de end måtte være, også hvis de udmærker sig ved biskoppelig,
kongelig og al anden værdighed, til fuldtud at opfylde alt det fornævnte,
uanset om det er bevilget dem eller nogle af dem i fællesskab eller hver for
sig af nævnte apostoliske sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspen
sion eller banlysning ved et apostolisk brev, der ikke fuldstændigt, ud
trykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling. Givet i Avignon den
28. august i vort (pontifikats) fjerde år.
1) jf. nr. 218.

1320. 1. september. Avignon.
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Pave Johannes 22. bemyndiger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de

Montvalent, ærkedegn af Sologne, til under sin sendelse til Danmark at oppebære 4

guldfloriner dagligt, som skal udredes af Danmarks gejstlighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il samme magister Bernardus. Da vi sender Dig til kongeriget Dan
marks egne på grund af visse af lundekirkens anliggender, og da vi øn
sker at dække Dine nødvendige udgifter, bemyndiger vi Dig med dette brev
til i det tidsrum, hvori Du udfører Dine hverv, frit at kræve, inddrive og
modtage 4 guldfloriner daglig til samme udgifter af vor ærværdige broder
ærkebiskop (Esger) af Lund og hans lydbisper og vore elskede sønner de
udvalgte bisper, abbederne, priorerne, dekanerne, provsterne, ærkedegnene, ærkepræsterne og de andre prælater ved kirkerne og af sogne
præster og kirkelige personer, regelbundne og verdensgejstlige og deres
kapitler og klostre, eksimerede og ikke-eksimerede, af cistercienser-,
cluniacenser-, karteuser-, præmonstratenser-, benediktiner-, augustiner-,
kamaldulenserordenen, af St. Vilhelms eller enhver anden orden og
desuden af stormestre, priorer og præceptorer for johanniterne og alle
andre ridderordener i kirkeprovinsen Lund, og til at fordele betalings
byrden af disse floriner mellem dem i forhold til, hvad hver enkelt betaler
i tiende, og til at tugte de genstridige, hvis sådanne forefindes, og dem,
der handler herimod, med kirkens straf under udelukkelse af appel uanset
den bestemmelse1), som pave Gregor 10.2), salig ihukommelse, gav på
konciliet i Lyon3), og vor forgænger salig ihukommelse pave Bonifacius
8.s4) og alle andre bestemmelser af omtalte sæde eller alle privilegier,.
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bevillinger og apostoliske breve til alle personer, steder eller ordener
uanset deres ordlyd, af hvilke og af hvis fulde ordlyd der skulde finde fuld
stændig og udtrykkelig omtale sted i vort brev, og hvorved virkningen af
denne vor bevilling på nogen måde kan forhindres eller udsættes. Givet i
Avignon den 1. september i vort (pontifikats) fjerde år.
1) jf. c. 2-3 VI de censibus, exactionibus et procurationibus III 20. — 2) pave
1271—1276. — 3) 1274. — 4) pave 1294—1303.
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Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de

Montvalent, ærkedegn af Sologne, mod kvittering at inddrive testamentariske gaver,

som i Danmark er skænket til hjælp for det hellige land.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il samme magister Bernardus. Da vi sender Dig til kongeriget Dan
mark på grund af visse af vore og den romerske kirkes anliggender,
og har til hensigt, at det hellige lands tarv skal befordres ved Dit arbejde,
giver vi Dig med dette brev fuldmagt til at kræve, inddrive og modtage
alle legater, der af hvemsomhelst, det være sig gejstlige eller verdslige,
er skænket eller måtte blive skænket til hjælp for det hellige land, mens
Du varetager nævnte anliggender, og til at tugte alle, der tilbageholder
samme legater, og andre, der handler herimod, overtræder eller forhindrer
nærværende fuldmagt, med kirkens straf under udelukkelse af appel, idet
Du om fornødent påkalder den verdslige magts hjælp, uanset om de eller
nogen af dem i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af det aposto
liske sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning
ved et apostolisk brev, der ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet
omtaler denne bevilling. Men det er vor vilje, at Du for de beløb, hvert
og eet, som Du måtte modtage af nævnte legater, enkeltvis og hvert for
sig, idet Du udtrykkeligt nævner givernes navne, lader affatte dokumenter
om hvert enkelt og ydermere giver dem fuldstændig kvittering for de
betalte beløb. Givet i Avignon den 2. september i vort (pontifikats)
fjerde år.
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Kong Kristoffer 2. stadfaster Ribes privilegier.
Original i rigsarkivet.

ristoffer, 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 tildele nærværende brev
visere, vore med Kristus elskede borgere i Ribe en særlig nåde og gunst,
overlader dem alle privilegier, rettigheder, friheder og nådesbevisninger, som
de med åbne breve1) vil kunne vise at have haft frit af vore forfædre Danmarks
konger, og vi stadfæster dem alle som een med dette brev. Derfor forbyder
vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder,
deres officialer eller nogen anden, af hvad stand, rang eller stilling han
end måtte være, vover at hindre Ribes borgere på nogen måde i denne
stadfæstelse af deres friheder, som nådigt er givet dem af os, eller at for
ulempe dem i nogen henseende, såfremt han vil undgå vor kongelige
vrede og hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i vor nærværelse på Søborg i det herrens år 1320 onsdag før den
glorværdige jomfru Marias fødsel.

K

1) jf. DRB II 3 nr. 333 med note. II 4 nr. 82. 134. 249. Desuden 1315. 13. april.
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Pave Johannes 22. pålægger kong Kristoffer 2. og hans mænd at give johanniterne

i Danmark erstatning for de forurettelser, de har været genstandfor fra kong Erik 6.
Menved og hans undersåtters side.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor højtelskede søn i Kristus (Kristoffer), Danmarks berømmelige
JL konge. Jo større nådegaver Du har modtaget af herrens hånd, og jo
højere Guds magt har ophøjet Din værdigheds trone, desto mere hengivent
bør Du vedkende Dig hans nådes gavmildhed, og med desto større glød
bør Du udføre hans påbud og befalinger, hvortil vi desto hellere opfordrer
Dig, ophøjede konge, jo varmere vi ønsker, at Du ved gode gerninger skal
gøre Dig velset for den højestes åsyn. Nu er det efter vor formening næppe
ukendt for Dig, højtelskede søn, at vore elskede sønner (Fulco), stormester,
og brødrene af johanniterordenen for at hævne den mod vor forløser be-
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gåede uret mandigt udsætter sig selv og deres gods som herrens kække
stridsmænd og uforfærdet fører korstog mod den katolske tros fjender
i det hellige lands uden at frygte dødens farer, af hvilken grund Du og
andre kristne fyrster bør ophøje dem med passende gunstbevisninger og be
vare deres gods og rettigheder. Men—således som vi har erfaret det af nævnte
stormesters og brødres klage — tog Din forgænger, forhenværende kong
Erik af Danmark, ikke med tilbørlig overvejelse dette i betragtning, men
stræbte tværtimod efter at forurette og besvære samme og, mens han var i
live, lod han faktisk personligt eller ved sine fogeder johanniterbrødrene
indenfor kongeriget Danmarks grænser stævne for verdslig domstol mod
den almindelige ret; han tvang dem til at føre proces med hans under
såtter ved en verdslig domstol, idet han såvel som hans købmænd imod de
friheder og privilegier fra det apostoliske sæde og Danmarks katolske konger,
som i tidens løb var skænket dem, pålagde brødrene selv og sammes huse, som
de havde i de købstæder, hvor de opholdt sig, utilbørlige byrder og tunge
skatter og afkrævninger, og efter sit forgodtbefindende og iøvrigt idømte han
dem selv og tillige deres undergivne, bryder og landboer, som boede i deres
jurisdiktioner og gårde inden for nævnte rige, pengebøder og navnlig på Sjæl
land lod han sine drabanter frarøve dem kreaturer, levnedsmidler, korn, hus
geråd og alt andet gods, og samme konge såvel som købmændene lod nævnte
retsbøder, skatter og opkrævninger voldeligt inddrive hos fornævnte prior
og brødre, som om de var verdslige personer. Og for at brødrene skulde
tynges hårdere ved samme konges handlemåde, lod han forkynde over hele
riget, at de skulde miste alle kongelige friheder og beskyttelsesbreve, for at
det derved skulle gives alle at forstå, at man ustraffet kunde tillade sig at
krænke dem på liv og gods, idet han voldeligt afpressede dem en erklæ
ring om eller anerkendelse af, at de holdt alt deres og ordenens gods
inden for kongeriget Danmark af hans hånd og af samme riges krone,
og et løfte om, at de ikke uden hans vilje skulde driste sig til at optage og
beholde nogen fra kongeriget Danmark med hans urørlige gods, og at nævnte
prior efter hans forgodtbefindende skulde straffe visse brødre af samme
orden, som kongen bar nag til, og at samme prior og brødre skulde afstå
fra at klage til det apostoliske sæde over de overgreb, han havde tilføjet
dem, og tværtimod sige, at han var uden skyld og del i samme overgreb,
idet han aftvang dem dette løfte ved vold. Og da sidenhen samme ordens
prior i fornævnte rige sammen med visse præsteviede gejstlige og andre
brødre af samme orden havde begivet sig til nævnte konge for at for-
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milde hans vrede og bønfalde om hans nåde, rejste nogle af fornævnte
konges undersåtter sig på fordømmelsesværdig og fræk måde imod samme
prior og brødre, og efter alvorlige overgreb, efter hårde ord, efter forskel
lige slag, der blev dem tilføjet, og efter at have frataget dem alt deres gods
ved skamløs røverfærd, fravristede de dem ved vold og frygt, som kunde
gøre indtryk selv på en modig mand, på kongens bud et løfte og en for
pligtelse til at betale nogle af nævnte konges riddere 1000 mark sølv til
visse terminer og brev på dette løfte og denne forpligtelse, samt at de ikke
måtte fremsætte klage for det apostoliske sæde over disse og forskellige
andre forulempelser og overgreb, som var tilføjet dem; og samme prior
og brødre turde af frygt for nævnte konges grumme tyranni ikke klage over
disse forhold i hans levetid. Som følge heraf har fornævnte konge utvivl
somt pådraget sig den banlysningsdom, som loven foreskriver. Da det nu,
højtelskede søn, er til gavn for Din frelse og stemmer med Din højheds ære,
at der ydes omtalte stormester, prior og brødre behørig oprejsning for det
ovennævnte forhold, som man har vovet at iværksætte med afskyelig for
mastelighed til krænkelse af den guddommelige majestæt, til forurettelse
af Din moder romerkirken og til foragt og nedbrydelse af kirkens frihed,
der af Dig som katolsk fyrste bør forsvares med største nidkærhed, beder
og opfordrer vi med faderlig hengivenhed Din kongelige majestæt om med
velvilje at overveje og undersøge ovennævnte forhold og yde dem behørig
erstatning for de fornævnte kollekter, afgifter, skatter, bøder, for de
røvede frugter og indtægter såvel som for tabene og overgrebene, og at
Du også lader denne erstatning yde af købmændene og de andre for
nævnte personer, samt at Du, højtelskede søn, som efterfølger fornævnte
konge i omtalte rige, eftergiver samme prior og brødre nævnte erklæring,
anerkendelse og løfte, idet Du fjerner enhver vanskelighed, og med pas
sende tvang nøder fornævnte riddere og mænd til at eftergive ovennævnte
prior og brødre samme løfte og forpligtelse. I modsat fald pålægger vi
med et andet brev vore ærværdige brødre bisperne (Peder) af Odense,
(Karl) af Linkoping og (Bo) af Våxid, at de, hvis sagen står dem klart
enten ved dens åbenbarhed eller på anden måde, efter at sandheden om
foranstående er undersøgt summarisk og umiddelbart og uden offentlighed
og formelig rettergang, så med kirkens straf under udelukkelse af appel
skal tvinge Dig, Dine embedsmænd, de ovennævnte købmænd, riddere og
mænd samt andre, der med rette har pligt dertil, til at yde erstatning
for fornævnte kollekter, afgifter, skatter, bøder, røvede frugter og ind-
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tægter samt tab og overgreb, og fastsætte, at fornævnte erklæring, aner
kendelse, løfte og forpligtelse er ganske uden gyldighed, og at prioren og
brødrene ingenlunde er pligtige at overholde dem, og ikke tillade, at de
utilbørligt forulempes i den anledning, idet de yder dem et passende
værns beskyttelse og tugter dem, der forulemper dem, med en lignende
straf under udelukkelse af appel. Givet i Avignon den 4. september i
vort (pontifikats) fjerde år.
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Pave Johannes 22, pålægger bisperne (Peder) af Odense, (Karl) af Linkoping

og (Bo) af Vdxio under trusel om kirkens straf at tvinge kong Kristoffer 2. og hans

mænd til at give johanniterne erstatning for de overgreb, de har været genstand for fra

kong Erik 6. Menveds og hans mænds side, hvis kongen sidder pavens opfordring til

at give oprejsning overhørig.
Afskrift i de pavelige kopibøger,

å samme måde hilsen til de ærværdige brødre (Peder), biskop af Odense,
(Karl), biskop af Linkoping, og (Bo), biskop af Våxid. Vi har erfaret,
at en klage fra vore elskede sønner, (Fulco), stormester, og brødrene af
St. Hans hospital går ud på, at Erik, Danmarks forhenværende konge,
ikke betænkte, at samme stormester og brødre for at hævne den mod vor
forløser begåede uret som herrens kække stridsmænd uforfærdet udsætter
sig selv og deres gods og tappert fører korstog mod den katolske tros
fjender i det hellige land uden at frygte dødens farer, men idet han
snarere stræbte mod at forurette og besvære samme, personligt eller ved
sine fogeder faktisk lod samme hospitalsbrødre indenfor kongeriget Dan
marks grænser stævne o.s.v. som i det nærmest foregående brev1) indtil
‘utvivlsomt har pådraget sig den banlysningsdom, som loven foreskriver’.
Derfor har vi med vort brev i bestemt form ladet fornævnte konge ind
trængende bede og anmode om, at han, — da det er til gavn for hans
frelse og stemmer med hans kongelige ære, at der ydes omtalte stormester,
prior og brødre behørig erstatning for det ovennævnte, som man har
vovet at iværksætte med afskyelig formastelighed til krænkelse af den gud
dommelige majestæt, til forurettelse af hans moder romerkirken og til
foragt og nedbrydelse af kirkens frihed, der af ham som katolsk fyrste
bør forsvares med største nidkærhed — yder behørig erstatning for for-
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nævnte kollekter, afgifter, skatter, bøder, for de røvede frugter og ind
tægter, såvelsom for tabene og overgrebene, og lader dem yde af køb
mændene og de andre fornævnte personer, samt at han selv, som efter
følger fornævnte konge i det omtalte rige, eftergiver samme prior og
brødre nævnte erklæring, anerkendelse og løfte, idet han fjerner enhver
vanskelighed, og med passende tvang nøder fornævnte riddere og mænd
til at eftergive ovennævnte prior og brødre samme løfte og forpligtelse.
Derfor pålægger vi Eder, vore brødre, med denne apostoliske skrivelse,
at I eller en af Eder personligt eller gennem en eller flere andre, hvis
den nævnte konge hånligt skulde afvise at falde til føje for vore bønner
og formaninger, og hvis sagen står Eder klart enten ved dens åbenbar
hed eller på anden måde, efter at sandheden om foranstående er undersøgt
summarisk og umiddelbart og uden offentlighed og formelig rettergang,
med kirkens straf under udelukkelse af appel tvinger kongen, hans embedsmænd, de ovennævnte købmænd, riddere og mænd samt andre, der
med rette har pligt dertil, til at yde prioren og fornævnte brødre erstat
ning for de fornævnte kollekter, afgifter, skatter, bøder, røvede indtæg
ter samt tab og overgreb og fastsætte, at fornævnte erklæring, anerkendelse,
løfte og forpligtelse er ganske uden gyldighed, og at prioren og brødrene in
genlunde er pligtige at overholde dem, og idet I yder dem et passende værns
beskyttelse, skal I ikke tillade, at de utilbørligt forulempes i den anledning,
men tugte dem, der forulemper dem med en lignende straf under udeluk
kelse af appel, uanset generalkonciliets bestemmelse om de to dagsrejser2) og
den bestemmelse af pave Bonifacius 8., vor forgænger3) salig ihukommelse,
hvorved det forbydes, at såvel dommere som konservatorer, der er udpegede
af pavestolen, holder ret uden for de stæder og stifter, i hvilke de er indsatte,
og andetsteds end på de betydelige steder eller overgiver deres myndighed
til andre eller stævner nogen mere end en dagsrejse udenfor deres stifts
grænser, og uanset om det er bevilget dem eller nogle af dem i fællesskab
eller hver for sig af det nævnte sæde, at de ikke kan banlyses, suspenderes
eller deres lande og steder lægges under kirkeligt interdikt, eller at de
ikke kan stævnes udenfor eller udover visse steder ved apostoliske breve,
der ikke fuldstændig og ord til andet omtaler en sådan bevilling, når blot
ingen stævnes mere end tre eller fire dagsrejser uden for sit stift i kraft
af dette brev, og uanset privilegier, bevillinger og breve fra det nævnte
sæde, almindelige eller særlige, som — hvis de ikke omtales eller optages
fuldstændigt i dette brev — på nogen måde kan hindre eller udsætte
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Eders retsforfølgning, og af hvilke eller af hvis hele indhold der i vort
brev skal finde udtrykkelig, fuldstændig og ordret omtale sted. Det er
vor vilje, at I og hver enkelt af Eder fra dette brevs udstedelse skal have
fået tildelt fuldmagt og domsmyndighed i alle de fornævnte ting, hver
og en, således at I kan gå frem i alle fornævnte ting og for alle for
nævnte efter vor bemyndigelse med den samme kraft og fasthed, som om
Eders domsmyndighed og hver enkelts domsmyndighed i alle de for
nævnte ting, hver og en, var blevet gjort virksom for bestandig ved stæv
ning eller på anden lovlig måde. Givet i Avignon den 4. september i vort
(pontifikats) fjerde år.
1) nr. 269. — 2) c. 28 X de rescriptis I 3. — 3) jf. c. 11 in VIto de rescriptis I 3.

271

1320. 4. september. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger kong Magnus af Norge at give johanniterne i Norge

erstatning for de overgreb, de har været genstand for fra kong Håkon 3. af Norges
side.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor højtelskede søn i Kristus kong (Magnus), Norges berømmelige
konge. Jo større nådegaver Du har modtaget af herrens hånd, og jo
højere Guds magt har ophøjet Din værdigheds trone, desto mere hengivent
bør Du vedkende Dig hans nådes gavmildhed, og med desto større glød
bør Du udføre hans påbud og befalinger, hvortil vi som en velvillig fader
desto hellere opfordrer Dig, ophøjede konge, jo mere oprigtigt vi omfat
ter Din kongelige person med vor kærlighed. Det er ikke ukendt i verden,
højtelskede søn, at vore elskede sønner (Fulco), stormester, og brødrene af
johanniterordenen for at hævne den mod vor forløser begåede uret mandigt
udsætter sig selv og deres gods som herrens kække stridsmænd og ufor
færdet fører herrens kamp mod den katolske tros fjender i det hellige land
uden at frygte dødens farer, af hvilken grund Du og andre katolske fyrster
bør ophøje dem med passende gunstbevisninger og bevare deres gods og
rettigheder. Men — således som vi har erfaret det af nævnte stormesters
og brødres klage—tog Din bedstefader, salig ihukommelse, fordum konge af
Norge, ikke med tilbørlig overvejelse dette i betragtning, men stræbte tvært
imod efter hospitalets gods i Dit rige Norge, og opnåede derfor i ønsket om at
udelukke hospitalet og samme brødre fra fornævnte rige, at der afvor elskede
broder Fulco de Villareto, der dengang var stormester for fornævnte hospital,
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blev sendt breve til hospitalets prior i Danmarks rige angående godsets mage
skifte mod gods, som nævnte konge havde i Danmarks rige, med samme
konge, dersom det tjente nævnte hospitals tarv. Men fordi nævnte prior
ikke ville skride til et sådant mageskifte, der var til alvorlig skade og åben
lys fortræd for nævnte hospital, hvad han heller ikke burde, fordrev samme
konge, der var bragt til ophidselse mod samme prior og brødre, dem
voldelig på uretfærdig vis af fornævnte Norges rige, beslaglagde deres
huse, boliger og gods, idet han på utilbørlig vis af samme oppebar frugter,
indtægter og afgifter, og deres huse, boliger og gods tilbageholdes endnu
til alvorlig skade for samme hospital, ikke uden krænkelse af kongernes
konge og til mishag og foragt for den romerske kirke og til skade for
nævnte konges frelse og til mangfoldig fortræd for det hellige land, som vore
øjne hviler på. Da vi, højtelskede søn, omfatter fornævnte hospital med en
faders kærlighed, såsom det er et agtværdigt lem af den romerske kirke,
og inderligt ønsker, at det og dets brødre overalt på jorden kan leve i
fred og ro og nyde deres rigdom, beder og anmoder vi med faderlig kær
lighed Dig, stormægtige konge, om i klog erkendelse af, at der ved så
danne indtrængende bønner og opfordringer sørges for Din frelses vel og
Din højheds hæder, at lade omtalte prior og brødre frit vende tilbage
til fornævnte rige af ærbødighed for Gud, for det apostoliske sæde og os,
og at lade dem bo i fred i samme rige efter at have tilbagegivet dem alle
deres fornævnte huse, boliger og alt deres gods og ydet dem behørig godt
gørelse for de ovennævnte frugter, indtægter og afgifter uden at have til
hensigt at tilføje samme besvær på deres personer, huse, boliger og gods og
frugter, afgifter og indtægter. Ellers pålægger vi ved et andet brev1) vore
ærværdige brødre (Esger), ærkebiskop af Lund, og (Olov), ærkebiskop af
Uppsala, og vor elskede søn (Peder), Esrom klosters abbed i Roskilde stift,
hvis sagen står dem klart enten ved sagens åbenbare karakter eller på anden
måde, efter at sandheden om foranstående er undersøgt summarisk og lige
fremt og uden offentlighed og formelig rettergang, med kirkens straf un
der udelukkelse af appel at tvinge Dig, der efterfølger Din bedstefader i
nævnte rige og alle andre, der tilbageholder huse, boliger og gods og så
danne frugter og indtægter til at yde nævnte prior og brødre fuld erstat
ning med hensyn til disse og til iøvrigt at opfylde alt det forudskikkede på
virkningsfuld måde. Givet i Avignon den 4. september i vort pontifikats
fjerde år.
1) nr. 272.
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Pave Johannes 22. pålægger ærkebisperne Esger af Lund og Olov af Uppsala og
abbed Peder i Esrom med kirkens straf at tvinge kong Magnus af Norge til at give

johanniterne erstatning for de overgreb, de har været genstand for fra kong Håkon

5. af Norges side, hvis kong Magnus sidder pavens opfordring til at give oprejsning
overhørig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore ærværdige brødre (Esger), ærkebiskop af Lund, og (Olov),
ærkebiskop af Uppsala, og vor elskede søn (Peder), abbed af Esrom i
Roskilde stift. Vi har erfaret, at en klage fra vore elskede sønner (Fulco), stor
mester, og brødrene af St. Hans hospital går ud på, at Norges konge, salig
ihukommelse, medens han endnu levede, ikke betænkte, at samme stor
mester og brødre for at hævne den mod vor forløser begåede uret, som
herrens stærke stridsmænd uforfærdet udsætter sig selv og deres gods og tap
pert fører korstog mod den katolske tros fjender i det hellige land uden at
frygte dødens farer, men idet han snarere ivrigt higede efter samme hospi
tals gods i Norges rige o.s.v. som i det nærmest foregående brev indtil
‘til mangfoldig fortræd for det hellige land, som vore øjne hviler på’1),
hvorfor vi har ment indtrængende at burde bede og anmode fornævnte
konge ved vort brev om, at han — da vi omfatter fornævnte hospital
med en faders kærlighed, såsom det er et ærværdigt medlem af den romer
ske kirke, og inderligt ønsker, at det og dets brødre overalt på jorden kan
leve i fred og ro og nyde deres rigdom — vilde lade omtalte prior og brødre
frit vende tilbage til fornævnte rige af ærbødighed for Gud, for det aposto
liske sæde og os og at lade dem bo i fred i samme rige efter at have tilbage
givet dem alle deres fornævnte huse, boliger og alt deres gods og ydet
dem behørig godtgørelse for de ovennævnte frugter, indtægter og afgifter
uden at have til hensigt at tilføje samme besvær på deres personer, huse,
boliger og gods og frugter, afgifter og indtægter. Derfor pålægger vi Eder,
kloge brødre, ved denne apostoliske skrivelse, at I alle tre eller to af Eder
eller blot een af Eder enten selv eller ved en eller flere andre, hvis nævnte
konge lader hånt om at bifalde vore bønner og opfordringer, hvis sagen står
Eder klart enten ved sagens åbenbare karakter eller på anden måde, efter at
sandheden om foranstående er undersøgt summarisk og umiddelbart oguden
offentlighed og formelig rettergang, med kirkens straf under udelukkelse af
appel tvinger omtalte konge, der efterfølger sin nævnte bedstefader i samme
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rige, til at lade nævnte prior og brødre frit vende tilbage til nævnte rige
og leve der i fred og tvinge ham og alle andre, der tilbageholder sådanne
huse, boliger, godser, frugter og indtægter til at yde dem fuldstændig
erstatning med hensyn til disse og til iøvrigt at opfylde alt det forudskikkede på virkningsfuld måde, uanset om fornævnte konge eller an
dre i fællesskab eller hver for sig af nævnte sæde har fået bevilget, at de
ikke kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et aposto
lisk brev, der ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler en
sådan bevilling, og uanset hvilkesomhelst privilegier, bevillinger og breve
fra nævnte sæde, almindelige og særlige, ved hvilke — når de ikke er ud
trykkelig omtalt i dette brev eller som helhed indføjede deri — Eders doms
myndighed kunde hindres i at komme til udfoldelse på nogensomhelst måde
eller blot udsættes, og af hvilke og af hvis hele indhold der ord til andet i
vort brev skal finde særlig omtale sted. Det er vor vilje, at I fra dette brevs
dato og hver enkelt af Eder skal have fået tildelt fuldmagt og domsmyn
dighed med hensyn til de forudskikkede ting, hver og en, således at I kan
føre sagen i alle fornævnte ting og for alle fornævnte efter vor bemyn
digelse med den samme kraft og fasthed, som om Eders domsmyndighed
og hver enkelts domsmyndighed i alle de fornævnte ting, hver og en, var
gjort virksom for bestandig ved en stævning eller på anden lovlig måde.
Givet i Avignon den 4. september i vort pontifikats fjerde år.
1) nr. 271.
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Pave Johannes 22. fastsætter dagpengene for sin nuntius i Danmark magister

Bernardus de Montvalent til tre guldfloriner for perioden efter at han har ordnet for
holdet mellem kong Kristoffer 2. og lundekirken.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges’ kirke, vor kapellan, pavestolens nuntius. Da vi,
som nærer en særlig tillid til Din omtanke og flid, sender Dig til det
danske rige dels på grund af nogle af vore og pavestolens, dels på grund
af lundekirkens forretninger, og vi ved vore breve i en bestemt form
tilforordner Dig nogle bestemte beløb gennem vore ærværdige brødre
(Esger), ærkebiskop af Lund, og hans lydbisper og vore elskede sønner,
gejstligheden i kirkeprovinsen Lund for den tid, i hvilken Du må udføre for-
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nævnte lundekirkes forretninger, giver vi Dig i ønsket om at dække Dine
nødvendige udgifter, efter at lundekirkens forretninger er sluttede, og
medens vore og det nævnte sædes forretninger udføres, ved dette brev et
salær på tre guldfloriner daglig i den tid, da Du udfører vore og det
nævnte sædes forretninger efter afslutningen af lundekirkens forretnin
ger, at oppebære af de penge, som tilkommer Dig under udførelsen af de
nævnte forretninger. Givet i Avignon den 4. september i vort (pontifikats)
fjerde år.
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Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Mont-

valent, ærkedegn af Sologne, at undersøge^ hvordan de store stifter Roskilde og Slesvig
kan deles.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il samme magister Bernardus. Troværdige folk har bragt for pavesto
lens øre, at Roskilde og Slesvig stifter er udbredt over så vidtstrakte
landområder, at de nuværende bisper af Roskilde og Slesvig ikke evner at
holde visitats og i overensstemmelse med deres embedspligt at lede de tro
endes menigheder, som den almægtige har ladet blive mangfoldige, hvor
for såvel kirker og gejstlige personer som de troende menigheders skare
i samme stifter lider svære skader i det åndelige og timelige med hen
syn til alt, hvad angår sjælens frelse. Da vi med faderlig omhu ønsker at
sørge for de fornævnte personer, bisper og troende, hvad angår denne sag,
overdrager og pålægger vi Dig, kloge broder, med dette apostoliske brev,
at Du personligt eller gennem en eller flere andre omhyggeligt under
søger, over hvor mange dagsrejser, lieu1) eller mil de nævnte stifter
strækker sig, samt angående Roskilde og Slesvig bispedømmers verdslige
jurisdiktion, gods og øvrige rettigheder og årlige indtægter, undersøger
både hvori de består, og til hvormange ny bispedømmer de passende kunde
række, og hvilken sum hvert bispedømme kunde oppebære af disse indtæg
ter. Da det er vor hensigt, at der skal være noget tilovers til ovennævnte
Roskilde og Slesvig bispedømmer hvert for sig ud over det, der måtte
blive tillagt et af de fornævnte bispedømmer, der — som sagt — skal op
rettes på grundlag af fornævnte gods og indtægter, — skal Du omhyggeligt
anstille undersøgelse om, hvilket og hvormeget der kan blive tilbage til
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hvert, og over hvormange lieu eller mil hvert nyt bispedømmes stift kan
strække sig, samt hvormange kirker og sogne og hvor mange og hvilke
borge, lande, byer og steder der bør underlægges hvert af stifterne, og an
gående antallet af den derværende befolkning og angående måden, hvorpå
de omtalte nydannede bispedømmers stifter bør deles, og hvilke godser der
vilde være mere bekvemme for det ene og hvilke for det andet af de for
nævnte bispedømmer, og angående de steder, som er egnede til oprettelse
af samme bispedømme og katedralkirker, og angående alle andre sådanne
forhold og omstændigheder, og hvad Du herom måtte udfinde ved en
sådan undersøgelse, skal Du trofast og omhyggeligt optegne enkeltvis i et
brev og ufortøvet sende os under Dit segl, for at vi klarere kan se, hvad
der bør gøres i denne sag.
Givet i Avignon den 4. september i vort (pontifikats) fjerde år.
1) = 1500 passus.
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Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark, magister Bernardus de Mont-

valent, ærkedegn af Sologne, at opkræve peterspenge i Danmark samt meddele abso
lution til sådanne, der ved ikke at betale peterspenge har pådraget sig banlysning,
efter betaling af disse.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il samme magister Bernardus. Da man skylder os og den romerske
kirke den årlige afgift, som kaldes peterspenge, i Danmarks rige, har
vi, der nærer fuld tillid i herren til Din omsigt og flid og Din prøvede
troskab, besluttet at sende Dig til det nævnte rige for at indsamle disse
penge og udføre andre af den romerske kirkes forretninger. Derfor over
drager og pålægger vi Dig, vor kloge broder, ved denne apostoliske skri
velse, at Du lader opkræve, inddrive og modtage uden afkortning i
vort og den romerske kirkes navn den fornævnte afgift eller peterspengene i det nævnte rige af såvel gejstlige som verdslige personer,
eksimerede og ikke-eksimerede, af hvad orden, stilling, stand eller vær
dighed de end måtte være, også hvis de beklæder bispeværdigheden, for
det tidsrum, hvori pengene ikke er blevet betalt, og sålænge som pavestolen
måtte bestemme, idet Du tugter alle modstræbende, genstridige og
hindrende personer i kraft af vor bemyndigelse under udelukkelse af
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appel, og idet Du om fornødent påkalder den verdslige magts bistand,
uanset om det er bevilget dem eller nogle af dem i fællesskab eller hver for
sig af det apostoliske sæde, at de ikke kan rammes af interdikt eller ban
lysning i kraft af et pavebrev, der ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til
andet omtaler en sådan bevilling. Vi vil ydermere, at Du til dem, der
måtte have pådraget sig en banlysningsdom, fordi de ikke har betalt denne
afgift til de for dem fastsatte terminer, giver absolutionens velgerning,
når de har ydet erstatning for denne afgift, og at Du fremdeles giver de
gejstlige personer, der ved at være bundet af en sådan dom har pådraget
sig irregularitetens lyde ved at holde gudstjeneste eller deltage deri, dispen
sation med vor myndighed, når de har fået absolution fra banlysnings
dommen, efter som Du med Gud mener det tjenligt for deres sjæles frelse,
idet Du pålægger dem, hvad der bør pålægges dem, og idet Du giver dem,
af hvem Du modtager ovennævnte afgift eller penge, hel og fuldgyldig
kvittering for det, Du modtager. Givet i Avignon den 4. september i vort
(pontifikats) fjerde år.
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Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at undersøge regnskaberne over indtægterne af ledige

kirkelige embeder og opkræve eet års indtægter af dem.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges kirke, vor kapellan, det apostoliske sædes nuntius.
Da vi i sin tid ønskede at sørge for vore og den romerske kirkes fornøden
heder, besluttede vi at henlægge det første års frugter, indtægter og ind
komster af kirkelige beneficier, digniteter, personater og embeder, som
den gang stod ledige i Danmarks rige, og som måtte blive ledige i løbet af
tre år, selvom de stod ledige ved pavestolen, med undtagelse af nogle ud
trykkeligt nævnte beneficier, på samme måde som i andre egne af verden,
til anvendelse for samme kirkes fornødenheder og til støtte i dens forret
ninger, idet vi hertil indsatte bestemte indsamlere i det nævnte Danmarks
rige.
Da vi nu ønsker, at der uden afkortning aflægges os fyldestgørende be
retning og regnskab for sådanne i samme rige indsamlede frugter, pålæg-
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ger vi Dig, vor kloge broder, ved denne apostoliske skrivelse, at Du lader
Dig forelægge alle bøger og dokumenter angående indsamlingen af
samme frugter, indtægter og afgifter og kræver nøje regnskab og fuld
stændig beretning af indsamlerne og de af dem og hver enkelt af dem ind
satte underindsamlere over det, som de har oppebåret hvert af de samme
tre år af hvert beneficium, med udtrykkelig angivelse af hvert beneficium,
og lader Dig de nævnte frugter, indtægter og indkomster eller de penge,
der er inddrevet af dem, udbetale af dem uden nogen afkortning og frem
deles skal Du personligt eller gennem en eller flere andre opkræve, inddrive
og modtage uden afkortning de beneficiers frugter, som ikke er opkrævet
i de nævnte tre år, samt hvad der endnu bør opkræves af dem, (idet
Du tvinger) samme indsamlere og underindsamlere til at betale og udle
vere Dig ovennævnte frugter, indtægter og indkomster samt de resterende
beløb og tugter de modstræbende — om sådanne findes — og genstridige
med kirkens straf under udelukkelse af appel, og idet Du om fornødent på
kalder den verdslige magts hjælp hertil, uanset at det nævnte treår er ud
løbet, eller om det af pavestolen er bevilget dem eller nogle af dem, eller
hvilke andre det end måtte være, i fællesskab eller hver for sig, at de ikke
kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning i kraft af et pavebrev,
der ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler en sådan be
villing.
Og vi ønsker, at Du giver fornævnte indsamlere og underindsamlere
fuldgyldig kvittering for, hvad Du modtager af dem af fornævnte frugter,
indtægter og indkomster.
Givet i Avignon den 5. september i vort (pontifikats) femte år.
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Ribe byting vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1320 28. juni.
Original i rigsarkivet.

orgmestre, rådmænd og øvrige borgere i Ribe stad til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set og nøje undersøgt den nedennævnte, berømme
lige konges brev eller privilegium, der blev forelæst på vort byting, og som
er ustunget, uskrabet og uden nogen skade og har følgende ordlyd:
Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge o. s. v. (= nr. 223).
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2. Række. VIII.
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Og vi borgere i Ribe har på nævnte kapitels bøn og opfordring, da det er
farligt at bringe originalbrevet fra sted til sted på grund af vejenes usik
kerhed, ladet ovennævnte originale brev afskrive ord til andet. Til vidnes
byrd herom har vi ladet vor stads segl hænge under dette brev. Givet i
det herrens år 1320 første lørdag før den hellige jomfrus fødselsdag.
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1320. 11. september. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark, magister Bernardus de

Montvalent, ærkedegn af Sologne, at opkræve den af konciliet i Vienne pålagte seksårstiende, som endnu ikke er blevet inddrevet i Danmark.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il samme. Skønt i sin tid pave Clemens den 5., — salig ihukommelse —,
vor forgænger, lod pålægge en tiende af alle kirkelige beneficiers
frugter, indtægter og afgifter på konciliet i Vienne med samme konciliums
billigelse for en periode af 6 år i Danmarks rige såvel som i verdens andre
riger og lande, at anvende til støtte for det hellige land og iøvrigt mod de
vantro og den katolske tros fjender, idet han udpegede bestemte indsam
lere i samme Danmarks rige, har indsamlerne dog vist sig såre lunkne og
efterladende i tiendens indsamling i fornævnte Danmarks rige og undladt
at indsamle den i samme rige i 4 af de 6 år til skade for det hellige land.
Da vi på dette punkt ønsker at holde det hellige land skadesløst, overdra
ger og pålægger vi Dig, vor kloge broder, med denne apostoliske skrivelse, at
Du på uangribelig vis lader opkræve, inddrive og modtage fornævnte tiende
for samme fire år i det fornævnte Danmarks rige samt hvad der er til rest
at indsamle af tienden for de to år udaf de nævnte seks, personligt eller
gennem de fornævnte indsamlere eller underindsamlere, som Du måtte
udnævne i forbindelse med dem i overensstemmelse med den apostoliske
skrivelse, som herom er rettet til indsamlerne1), og som vi ønsker skal stå
ved magt, og til dette og alt andet, som står i samme nævnte skrivelse,
giver vi Dig uindskrænket fuldmagt i kraft af dette brev.
Givet i Avignon den 11. september i vort (pontifikats) femte år.

T

1) ikke bevaret.
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1320 eller 13231). 12. september. Slesvig.
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Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster biskop Jens af Slesvigs brev af 1318

6. marts (nr. g).
Afskrift i rigsarkivet.

sger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da vi i ønsket om overensstemmende med den os pålagte pligt at visitere
vor kirkeprovins for at reformere, tugte og forbedre kirkerne og de gejst
lige og verdslige sammesteds påbegyndte visitationen i Slesvigs kirke og
stift, fandt vi, at en bestemt sædvane var blevet iagttaget i længere tid i
samme kirkes kapitel med hensyn til overdragelsen af nævnte kirkes
præbender, såvel gennem stedfundne overdragelser af præbender til de
herrer kanniker ved fornævnte kirke som gennem en erklæring af vor ær
værdige broder i Kris tus, herr Jens, af Guds nåde samme kirkes biskop,
og at den på lovlig vis var blevet bekræftet under hans segl ved hans
brev, uskrabet, ustunget, ufordærvet og ikke i nogen henseende behæf
tet med fejl eller mistanke, hvilket brev har følgende ordlyd: Jens, af
Guds miskundhed biskop i Slesvig, hilser alle, der får dette brev at
se, (o.s.v. = nr. 9). Derfor anerkender, approberer, godkender og stad
fæster vi med dette brev i kraft af vor ærkebiskoppelige myndighed nævnte
sædvane som værende i overensstemmelse med retten. Til vidnesbyrd
herom og til fyldigere bevis har vi ladet dette brev skrive og offentliggøre
gennem nedennævnte notar og til yderligere bekræftelse ladet det stadfæste
med vort segl. Forhandlet og givet i Slesvig kirkes kapitelhus under det
herrens år 1320 den 12. september i nærværelse af de gode mænd herr
Jakob Esbernsen, vor dekan i Lund, og ... Vejby i Roskilde stift og
Svend, sognepræst i kirken i Stoby i vort lundestift, vore kapellaner, der
særligt var anmodet og bedt om at komme tilstede som vidner. Og jeg
Markvard fra staden Århus, ifølge kejserlig myndighed offentlig notar, har
ovennævnte år, måned, dag og sted, i vor fader og herre i Kristus, herr
pave Johannes den 22.s ottende år, i nærværelse af ovennævnte vidner, per
sonlig overværet bekræftelsen af dette brev, og efter påbud af nævnte ær
værdige fader herr ærkebispen af Lund udstedt et offentligt dokument her
om og mærket det med mit sædvanlige tegn, da jeg blev opfordret dertiL

E

2) årstallet 1320 strider mod angivelsen, at det er sket i Johannes 22.S 8. år, hvil
ket giver 1323. Det sidste år er nok snarest det rigtige, jf. DRB II 9 nr. 76.
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1320. 27. september. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de

Montvalent, ærkedegn af Sologne, at afkræve kollektorerne afpeterspenge i Danmark
de indsamlede beløb, som i flere år ikke er indbetalt til kurien, og at sende dem til

Avignon efter at have gennemgået regnskaberne og udstedt kvitteringer.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges kirke, vor kapellan, det apostoliske sædes nuntius.
Da nogle af kirkens prælater i Danmarks rige — som det er forebragt
vort apostoliske øre — vides at have indsamlet og modtaget den årlige
afgift, som kaldes peterspenge, og som skyldes os og den romerske kirke i
fornævnte rige, i vort og samme kirkes navn i flere foregående år, uden at
have overgivet dem til vort og pavestolens kammer eller aflagt skyldigt
regnskab herfor, så giver vi — idet vi nærer fuld tillid med herren til Din
troskab — Dig, som vi sender til nævnte rige i bestemte forretninger for
samme kirke, i kraft af dette brev fuldmagt til at opkræve, inddrive og mod
tage personligt eller gennem en eller flere andre ovennævnte afgift eller
peterspenge og regnskab herfor og beretning af de nævnte prælater for
den tid, indenfor hvilken de har modtaget dem, og af alle andre, der har
indsamlet eller modtaget fornævnte afgift eller peterspenge, eller i hvis
hænder de på anden måde kan være kommet, og til med kirkens straf
under udelukkelse af appel at tvinge dem til at aflægge sådant regnskab
og beretning og til at overdrage og levere Dig fornævnte peterspenge
eller afgift i vort og ovennævnte kirkes navn, uanset om det er bevilget
dem eller nogle af dem i fællesskab eller hver for sig af det apostoliske
sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning i
kraft af et pavebrev, der ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet
omtaler en sådan bevilling. Og vi vil, at Du udsteder fuldgyldig kvitte
ring til dem, fra hvem Du modtager fornævnte afgift eller peterspenge,
for det, Du modtager af dem. Givet i Avignon den 27. september i vort
pontifikats femte år.

T
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Pave Johannes 22. overdrager Tyge Hemmingsen et kanonikat i Bremen og giver
ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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il vor elskede søn Tyge Hemmingsen, kannik i Bremen o.s.v. Din
retskaffenheds fortjenester kræver, at vi udstrækker den apostoliske
gavmildheds hånd til Din person. Da vi ønsker at vise Dig en særlig nåde,
overdrager vi Dig derfor med apostolisk myndighed et kanonikat ved
Bremens kirke med fuld kanonisk ret og tildeler Dig det ved provision,
og vi forbeholder os med vor apostoliske myndighed at bortgive til Dig en
præbende, som ikke med rette tilkommer nogen anden, hvis en sådan for
tiden er ledig i nævnte kirke, eller når den bliver ledig, som Du eller
Din dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds for
løb, efter at Du eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dens
ledighed, godtager, således at den efter denne godtagelse skal overdrages
Dig med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder
ærkebiskop (Jens) og vore elskede sønner kapitlet i Bremen eller den
eller dem, under hvem i nævnte kirke overdragelsen af og provisionen på
eller al anden rådighed over præbenderne ved nævnte kirke i fællesskab
eller hver for sig hører, at driste sig til på nogen måde at tage bestem
melse om den, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller
fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage den. Vi erklærer det
fra nu af for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilkensomhelst myn
dighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i
denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre her
imod stridende bestemmelser og sædvaner i samme kirke, selvom de er bekræf
tet ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilkensomhelst anden bekræftelse,
eller om nogen med apostolisk eller hvilkensomhelst anden myndighed har
fået anerkendelse som kanniker i samme kirke eller anstrenger sig for at få
anerkendelse, eller om de med hensyn til provisioner, de skal have på
kanonikater og præbender ved nævnte kirke, har fået særligt eller angå
ende kirkelige beneficier i de egne almindeligt brev af det apostoliske
sæde eller dets legater, selvom man derved er skredet til forbud, reservation
eller afgørelse eller er gået frem på nogensomhelst anden måde. Det er
nemlig vor vilje, at Du ved opnåelsen af nævnte præbende skal foretrækkes
for alle undtagen for dem, der med vor myndighed hår fået anerkendelse
i samme kirke, og som har ventebrev på præbender eller beneficier i
samme, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres
ret til at opnå andre præbender og beneficier; vor overdragelse gælder
endvidere uanset om samme ærkebiskop (og kapitel)1) eller nogen anden
i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget, at de ikke skal være pligtige
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til anerkendelse af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at
på kanonikater og præbender i samme kirke eller andre kirkelige benefi
cier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse og
provision, ingen skal kunne få provision ved et apostolisk brev, som ikke
fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler en sådan bevilling; frem
deles uanset hvilkensomhelst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almin
delig eller særlig —, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er
tydeligt omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen
af denne nådesbevisning på nogen måde kan hindres eller blot udsættes,
og hvoraf og af hvis fulde ordlyd der i vort brev bør finde særlig om
tale sted; endvidere uanset at Du vides at have kanonikater og præbender
i Lunds og Århus’ kirker, eller uanset om Du ikke har været tilstede for
at aflægge den sædvanlige ed på overholdelsen af bremerkirkens ved
tægter og sædvaner, når blot Du i Din fraværelse lader en egnet befuld
mægtiget aflægge den, og når Du kommer til samme kirke, gør det i egen
person. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-,
reservations-, bestemmelses- og viljesbrev eller i ubesindig forvovenhed
handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide,
at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’
og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 28. september i vort (pontifikats)
femte år.
1) indsat efter andre enslydende formularer, fx. nr. 190 og 206.
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Pave Johannes 22. pålægger den udvalgte biskop Egidius af Cremona, domprov

sten i Slesvig og provsten i Strand at indføre Tyge Hemmingsen i et kanonikat og
en præbende i Bremen,
Afskrift i de pavelige kopibøger,

å samme måde hilsen til vor elskede søn Egidius, udvalgt biskop af Cre
mona, og (Karl), domprovst i Slesvig, og (Anselm), provst i Strand un
der Slesvig kirke osv. Din retskaffenheds fortjenester o.s.v. indtil ‘gør det i
egen person’J). Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller blot en af Eder per
sonlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal skaffe samme
Tyge eller hans befuldmægtigede på hans vegne anerkendelse fra nu af
som kannik og broder i nævnte kirke, efter at I har anvist ham sæde i
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koret og plads i kapitlet, og at I overdrager og anviser samme Tyge efter
fornævnte godtagelse med al ret og tilbehør den præbende i samme
Bremen kirke, der af os, som ovenfor anført, er reserveret ham, hvis en
sådan dengang, da vi foretog reservationen, var ledig eller fra da af blev
ledig, eller så snart den måtte blive ledig. I skal fremdeles indføre ham
eller nævnte befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af en sådan
præbende og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldtud
svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af kanonikatet og præbenden, uanset alt det ovenfor anførte,
eller om ovennævnte ærkebiskop og kapitel eller hvilkesomhelst andre har
fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt,
suspension eller banlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt,
tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med vor myndighed
tugter dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf under udeluk
kelse af appel. Givet som ovenfor.
1) nr. 281.
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Pave Johannes 22. overdrager Borkvard Borkvardsen et kanonikat i Århus og giver

ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Borkvard Borkvardsen, kannik i Århus. Ved Din
retskaffenheds fortjenester, med henblik på hvilke Du anbefales os
ved troværdigt vidnesbyrd, ledes vi til gavmildt at vise Dig vor nåde.
Idet vi derfor ønsker at omfatte Din person med nådig gunst, overdrager
vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved Århus kirke med fuld
kanonisk ret og en præbende med alle dens rettigheder og tilbehør, hvis
en sådan for tiden er ledig ved samme kirke og ikke med rette tilkommer
en anden og vi giver Dig også provision derpå. Men hvis ingen sådan præ
bende nu er ledig ved ovennævnte kirke, reserverer vi som apostolisk gave
til Dig den første ledige præbende ved nævnte kirke, som ligeledes ikke
med rette tilkommer en anden, idet vi fra nu af erklærer det for ugyldigt
og magtesløst, om nogen uanset hans myndighed med eller uden viden
herom forsøger at handle anderledes i denne sag, uanset bestemmelsen
om et vist antal kanniker og alle andre vedtægter og sædvaner ved samme
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kirke, som strider herimod, selvom de er bestyrkede med ed, apostolisk
stadfæstelse eller anden bekræftelse, eller om nogle med apostolisk eller
anden myndighed er anerkendt som kanniker ved samme kirke eller an
strenger sig for at blive anerkendt, eller om de med hensyn til provisioner,
de skal have på kanonikater og præbender ved nævnte kirke, har fået
særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne har fået almindeligt
brev af det apostoliske sæde eller dets legater, selvom man derved er skre
det til forbud, reservation eller afgørelse eller er gået frem på nogensom
helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse
af nævnte præbende skal gå forud for alle undtagen for dem, der med
vor myndighed har fået anerkendelse i kirken og har ventebrev på præ
bender sammesteds, men at der ikke derved skal gøres nogen indskrænk
ning i deres ret til at opnå andre præbender og beneficier; vor over
dragelse gælder endvidere, uanset om vor ærværdige broder biskop
(Esger) og vore elskede sønner kapitlet i Århus eller hvilkesomhelst andre
i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke
skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen og ikke skal
kunne tvinges dertil, og at på kanonikater og præbender i samme kirke
eller andre kirkelige beneficier, med hensyn til hvilke de i fællesskab eller
hver for sig har ret til overdragelse, provision eller anden rådighed af
enhver art, ingen skal kunne få provision ved et apostolisk brev, som
ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling;
fremdeles uanset hvilkensomhelst anden begunstigelse fra nævnte sæde,
almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved — når den
ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev —
virkningen af denne nådesbevisning på nogensomhelst måde kan hindres
eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev
skal finde særlig omtale sted; endvidere uanset at Du ikke personligt har
været tilstede for at aflægge den sædvanlige ed på at overholde kirkens
bestemmelser og sædvaner, når Du blot i Din fraværelse lader en egnet
befuldmægtiget aflægge den, og når Du kommer til kirken, gør det i egen
person. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-,
reservations- og forordningsbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det.
Hvis nogen drister sig til at forsøge det, må han vide, at han vil pådrage
sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede.
Givet i Avignon den 28. september i vort (pontifikats) femte år.
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Pave Johannes 22. pålægger den udvalgte biskop Egidius af Cremona og ærke
degnen og kantoren i Århus at indføre Borkvard Borkvardsen i et kanonikat og
en præbende i Århus,
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vor elskede søn Egidius, udvalgt biskop af
Cremona og (Jens) ærked egn og (Jakob), kantor ved kirken i Århus. Ved
Din retskaffenheds fortjenester o.s.v. indtil ‘gør det i egen person’J). Derfor
pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller
ved en eller flere andre med vor myndighed skal skaffe samme Borkvard
eller hans befuldmægtigede på hans vegne anerkendelse fra nu af som
kannik og broder i nævnte kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret
og plads i kapitlet, og at I med fornævnte myndighed indfører ham eller
nævnte befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af den præbende, vi
har overdraget ham, og i besiddelse af dens rettigheder og tilbehør, hvis en
sådan præbende var ledig ved fornævnte kirke, dengang vi overdrog den
til ham, og I skal forsvare ham efter indførelsen; i modsat fald skal I med
samme myndighed overdrage og tildele samme Borkvard den præbende
med de nævnte rettigheder og tilbehør, der som ovenfor omtalt er reser
veret ved samme kirke, hvis den var ledig, dengang vi foretog en sådan
reservation, eller når den bliver ledig; I skal fremdeles sørge for, at der
fuldtud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder
og oppebørsler, uanset alt det ovenfor anførte eller om samme biskop og
kapitel eller hvilkesomhelst andre har fået bevilget af samme sæde, at de
ikke kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et apostolisk
brev, der ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevil
ling, idet I med kirkens straf tugter dem, der sætter sig op herimod, under
udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).
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Pave Johannes 22, overdrager Jakob Esbernsen dekanatet ved Lunds domkirke på

den betingelse, at han afgiver sognekirken i Herrestad,
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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il vor elskede søn Jakob Esbernsen, dekan ved lundekirken, hilsen o.s.v.
Ved Din retskaffenheds fortjenester, ledes vi til gavmildt at vise Dig vor
nåde. Da dekanatet, som afdøde Guido, lundekirkens sidste dekan, havde i
samme kirke — og som han i sin tid indehavde samtidig med sognekirken
i Slagelse på trods af vor bestemmelse1) om samtidig besiddelse af digniteter, personater og andre kirkelige beneficier, som ikke kan besiddes uden
lovgyldig dispensation, og som i visse tilfælde skal opgives af folk, som iøvrigt godt kan besidde dem i kraft af pavelig dispensation—vides at stå le
digt, og ingen andre end vi har kunnet råde over fornævnte dekanat, fordi
vi i sin tid før denne ledighed særligt forbeholdt os og det apostoliske sæde
rådigheden over alle digniteter, personater og øvrige kirkelige beneficier,
der da blev ledige eller nedlagte i medfør af samme bestemmelse, og be
stemte, at det fra da af var dødt og magtesløst, hvis nogen uanset hans be
myndigelse med eller uden viden herom skulde forsøge at handle ander
ledes heri, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed det fornævnte
ledige dekanat med alle rettigheder og tilbehør og giver dig provision
derpå, da vi af hensyn til Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Din
person en særlig nåde, idet vi bestemmer, at det — hvad det også er —
skal være dødt og magtesløst, hvis nogen uanset hans bemyndigelse med
eller uden viden herom hidtil muligvis har forsøgt eller i fremtiden måtte
forsøge at handle anderledes, uanset alle samme kirkes bestemmelser og
sædvaner, som strider herimod, selvom de er bestyrket med ed, pavelig
stadfæstelse eller al anden bekræftelse, eller uanset om nogle angående pro
visioner med hensyn til digniteter og personater i samme kirke har erhvervet
særligt eller med hensyn til kirkelige beneficier i hine egne almindeligt brev
af det nævnte sæde eller dets legater, selvom man i kraft af disse breve er
skredet til forbud, reservation og afgørelse eller har forholdt sig på anden
måde, da vi ønsker, at Du skal foretrækkes for alle disse ved erhver
velsen af det nævnte dekanat, men det må ikke blive dem til skade ved
erhvervelsen af andre digniteter, personater og kirkelige beneficier —,
og uanset om det af samme sæde er bevilget vor ærværdige broder
(Esger), ærkebiskop af Lund, og vore elskede sønner kapitlet i Lund eller
andre i fællesskab eller hver for sig, at de ikke er pligtige til anerkendelse
eller provision af nogen og ikke kan tvinges dertil, og at der angående de
digniteter og personater eller kirkelige beneficie’r, der ligger under deres
overdragelse, provision eller anden rådighed i fællesskab eller hver for sig,
ikke kan gives provision til nogen i kraft af et apostolisk brev, der ikke
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fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler en sådan bevilling, og
uanset enhver anden almindelig eller særlig bevilling fra fornævnte sæde,
af hvad ordlyd den end måtte være, og hvorved, hvis den ikke er omtalt
eller fuldstændigt optaget i nærværende brev, denne vor nådesbevisning
på nogen måde kan hindres i sin virkning eller blot udsættes, og hvoraf
og af hvis hele indhold der i vort brev bør finde særlig omtale sted, og
uanset at Du vides at besidde et kanonikat og en præbende i fornævnte
kirke og sognekirken i Herrestad, Lunds stift, samt uanset om Du ikke
personligt har været tilstede for at aflægge den sædvanlige ed på overhol
delsen af bestemmelser og sædvaner i samme lundekirke med hensyn til
dekanatet, når blot Du under Din fraværelse lader det ske ved en egnet
befuldmægtiget og når Du selv kommer til kirken, gør det i egen person.
Det er vor vilje, at Du, når Du er kommet i fredelig besiddelse af det nævnte
dekanat, skal være pligtig at give afkald på den fornævnte sognekirke,
som vi da erklærer for vakant at være. Intet menneske må bryde dette
vort overdragelses-, provisions-, bestemmelses- og viljesbrev eller i dum
dristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge
dette, må han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans
hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 28. september
1320 i vort (pontifikats) femte år.
1) c. 1 Extr. Joa. tit. 3, jf. nr. 200 note 1.
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Pave Johannes 22. pålægger den udvalgte biskop Egidius af Cremona, abbeden i

Allehelgens kloster i Lund og prioren i Dalby kloster at indføre Jakob Esbernsen som

dekan i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde hilsen til vor elskede søn Egidius, udvalgt biskop af
Cremona, . . , abbed i Allehelgens kloster i Lund, og . . , prior i
Dalby kloster, der plejer at styres af en prior, i Lunde stift. (Ved) Din
retskaffenheds fortjenester o.s.v. indtil ‘erklærer for vakant at være’1).
Derfor pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder person
lig eller ved en eller flere andre med vor myndighed indfører samme Jakob
eller hans befuldmægtigede på hans vegne i faktisk besiddelse af fornævnte
dekanat, dets rettigheder og tilbehør og forsvarer ham efter indførelsen

P

Nr. 287

29. september 1320

236

efter at have fjernet enhver uretmæssig indehaver, idet I sørger for, at
han eller fornævnte prokurator for ham får adgang til kirkens dekanat
efter skik og brug, og at der svares ham af samtlige dekanatets frugter,
indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler, uanset alt det ovenfor
anførte, og uanset om det af det fornævnte sæde er bevilget samme ærke
biskop og kapitel eller hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig,
at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning i kraft
af et apostolisk brev, der ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet
omtaler denne bevilling, og idet I med vor myndighed tugter dem, som
sætter sig op herimod, med kirkens straf under udelukkelse af appel.
Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 285.
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1320. 29. september.

Vitskøl kloster overdrager sit gods på Læsø til Viborg kapitel.
Original i rigsarkivet.

roder Bo, abbed i Vitskøl, og hele det menige konvent sammesteds til
alle, der ser dette brev, hilsen med den sande frelser.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi til de kloster
givne og hæderlige mænd nærværende brevvisere, herrerne Esbern, provst
i Viborg kirke, og de øvrige kanniker i samme kirke har solgt, skødet og
hjemlet alt vort gods på Læsø, løst og fast, ager, eng, skov, mose og
bygninger med vor ærværdige fader Esromabbeden herr Peders samtykke
og vilje, med alle rettigheder og friheder, som vi vides at have haft i samme
fra arilds tid, at besidde med rette evindelig, idet vi erkender med dette
brev at have oppebåret og uafkortet at have fået den fulde pris af fornævnte
herrer provst og kanniker for ovennævnte gods. Ydermere lover vi, at vi
ikke ved nogen lejlighed eller ved svig vil gå imod dette brev, idet vi for
fremtiden giver afkald på ethvert privilegium og den kanoniske og bor
gerlige rets domstole, der kan anvendes mod dette brev. Til sikkerhed for
dette salg, denne skødning og tilhjemling er segl tilhørende den ærvær
dige herr Peder, ved Guds nåde biskop af Viborg, vor ærværdige fader
herr Peder, abbed i Esrom, Viborg stads borgerskab, dominikanerne og
franciskanerne sammesteds tilligemed vort segl hængt under dette brev.
Givet i det herrens år 1320 på ærkeenglen Michaels dag.
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Tingsvidne af Viborg landsting, at Vitskøl kloster har skødet kapitlet i Viborg
klostrets gods på Læsø.
Afskrift i Viborg landsarkiv.

iels Asgersen, landstingshører, Svend, det højhellige evangeliums
generalofficial i Viborg, Esger, provst i Ommersyssel, Povl, provst
i Sallingholm, Ebbe Aggesen, Jakob Nielsen, Iver Beg, Svend Blok, Ove
Henriksen, Peder Jonsen, Mikkel Asgersen og Bjørn Jonsen til alle, der
ser dette brev, hilsen med Kristus vor frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at vi på landstinget i det herrens år 1320 lør
dagen umiddelbart efter den hellige ærkeengel Michaels dag har hørt,
at broder Niels, prior i Vitskøl af cistercienserordenen, som havde fuld
magt fra fornævnte klosters abbed og menige konvent til at skøde deres
gods på Læsø til de fromme og gode mænd herrerne Esbern, provst i
Viborg kirke, og de øvrige kanniker, på ovennævnte landsting har skødet
samme klosters gods på Læsø, løst og fast, med alt dets tilbehør, nemlig
rettigheder og friheder, som munkene i Vitskøl hidtil vides at have haft
på omtalte 0 at besidde med rette evindelig, hvilket gods gennem
herr broder Bo, abbed i Vitskøl, med hele det menige konvents samtykke
tidligere var blevet skødet til fornævnte herrer provsten og kannikerne på
staden Viborgs ting, således som det står i det herom affattede brev1).
Hvad vi har hørt, det bevidner vi, og vidnesbyrdet om det forudskikkede
overgiver vi til sandheden. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Givet forannævnte år og dag.

N
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Broder Degn, kannik i Roskilde, bemyndiger kanniken Henrik i Århus til at
overdrage en gård i Darup til Roskilde St. Agnete kloster.
Original i rigsarkivet.

roder Degn, kannik i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at jeg giver nærværende brevviser den gode mand herr
Henrik, kannik i Århus, myndighed og pålægger ham det særlige hverv
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at skøde til vore elskede søstre i Kristus af St. Agnete kloster i Roskilde
min gård i Darup med virning i samme, såvel kvæg som korn, således
som bryden Bo på samme har den, og at overdrage gård og virning til
søstrene i mit navn at besidde med rette evindelig, idet jeg vil anse alt,
hvad samme herr Henrik lader foretage i mit navn i fornævnte sag, for
ret, uomstødeligt og rimeligt at være. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1320 på dagen for den hel
lige bekender Franciscus.

1320. 5. oktober. Vordingborg.
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Biskop Esger af Århus, Lave Ovesen, Niels He, Jens Nielsen af Kås og Jens

Uffesen går i borgen for, at kong Kristoffer 2. vil overholde kalmarforliget af 1318

17. april.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

sger, af Guds nåde biskop i Århus, Lave Ovesen forhenværende marsk,
Niels He, Jens Nielsen af Kås og Jens Uffesen, råder hos de danskes
berømmelige konge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi tilsiger med dette brev på tro og love1), at den stormægtige fyrste vor
herre Kristoffer, af guds nåde de danskes konge, vil godkende og ubrødeligt
overholde fornævnte forlig, sluttet i det herrens år 1318 i Kalmar mandag
efter palmesøndag2) mellem ham som den ene part og de ædelbårne fruer
Ingeborg og Ingeborg, de svenskes hertuginder, deres børn og sammes
råder som den anden, således som det udførligere indeholdes i det derom
affattede brev3). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet i Vordingborg i det herrens år 1320, dagen efter bekenderen
St. Franciscus’ dag.

E

1) jf. nr. 259. — 2) 17. april 1318. — 3) nr. 17 (jf. nr. 237. 243).
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1320. 7. oktober. Vordingborg.

Kong Kristoffer 2. giver Greifswald en række privilegier i Danmark, især på
skånemarkedet.
Vidisse i Greifswald af 1336 23. august.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der får
u dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.

K
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Fyrsternes handlinger, som er ret og rimeligt udført efter deres ridderes
og vasallers modne rådgivning, fortjener at blive bestyrket med autentiske
breve og vidners underskrift, for at de kan stå ved magt til evig tid. Der
for skal alle nulevende og tilkommende vide, at vi med vor gode vilje og
med vor elskede søn Eriks fulde samtykke samt på vore kloge mænds
modne råd af særlig nåde tilstår alle borgere i staden Greifswald, vore
elskede rådmænd og samme stads borgerskab, hvem vi er særligt bevågne
fremfor andre på grund af de mange velgerninger og tjenester, de ofte har
ladet os og vore blive til del, fuld frihed til at komme, besøge og lægge til
i alle åbne havne i vort rige Danmark med deres skibe, deres øvrige ting
og allehånde varer og til, hvor det måtte behage dem at opholde sig mere i
vort fornævnte rige, at sælge deres ting eller bytte dem med andre. Og de
således købte ting, af hvad art de end måtte være, vil de frit kunne ud
føre, dog at sådan indførsel og udførsel af deres ting skal ske med vore til
stedeværende fogeders viden, og hvis der af os bliver kundgjort et al
mindeligt udførselsforbud, skal de overholde det sammen med vore under
såtter, idet vi også erklærer dem for fri og undtagne at være for ethvert
krav om og afpresning af told af alt deres gods og alle deres varer i hele vort
rige eller vort fornævnte riges egne. Ydermere giver og tilstår vi samme
rådmænd og borgere i Greifswald fri myndighed til at vælge og indsætte
en foged af deres landsmænd på skanørmarkederne i sildetiden og til
sammesteds at indehave deres boder, som på folkemålet kaldes fed, med
al den sædvane, ret og frihed, med hvilken Lübecks borgere hidtil har
haft deres, og sammesteds vil de kunne opholde sig med deres varer, fri
for tiltale af nogen af vore fogeder. Vi har også tilstået samme, at de,
hvis nogen af de nævnte borgere i Greifswald nogetsteds i vort fornævnte
rige Danmark skulde lide skibbrud, — hvad Gud forbyde, — frit skal kunne
beholde deres gods, så længe som og forsåvidt som de kan redde det selv
eller ved deres egnes hjælp, hvad enten godset ligger i havet eller på
strandbredden, idet vi ønsker, at ingen af vore fogeder eller deres offi
cialer nogetsteds i vort fornævnte rige skal vove eller driste sig til at for
ulempe dem imod alt det forudskildrede. Fremdeles skal de nævnte bor
gere af Greifswald, som ønsker at forlade almindelige havne i vort fornævnte
rige, vise deres breve til vore fogeder og bekræfte med ed, hvis sådant
bliver forlangt, at de ikke medfører fremmed gods, hvorefter de uden
nogen hindring eller opsættelse fra vor fogeds side vil kunne sejle bort. Frem
deles fritager vi borgerne i Greifswald frem for andre for køb af gravsted,
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hvilket på folkemålet hedder ertkop eller ertwin1}. Vi forbyder strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen, af hvad stilling eller stand han
end måtte være, drister sig til på nogen måde at forulempe borgerne af
Greifswald i denne nåde, der er vist dem af os, eller at forurolige dem i
nogen henseende, såfremt han vil undgå vor kongelige hævn. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Vordingborg
i det herrens år 1320 tirsdagen før den hellige biskop Dionysius’ dag2) i
vor nærværelse.
1) jf. DRB II 9 nr. 290 note 1. — 2) falder i Danmark 9. oktober, tirsdagen før
faldt i 1320 den 7. oktober.
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1320. 8. oktober. Vordingborg.

Kong Kristoffer 2. stadfæster, at Våsby kirke i Lund stift henlægges til Vilhelm
Krags præbende.
Afskrift i Lundebogen.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi anser den anneksion og evige forening, af Våsby
kirke i Lund stift, en kirke med sjælesorg, med den præbende, som herr
Guido, salig ihukommelse, fordum besad1), og som nu indehaves af den
hæderværdige mand herr Vilhelm Krag, doktor i lovkyndighed, herr
pavens kapellan, kannik i samme lundekirke, for ret og rimelig at være,
og idet vi med dette brev til evig erindring stadfæster anneksionen og
foreningen, der er sket ved den ærværdige fader i Kristus herr Isarn, for
henværende ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, efter lundekapitlets råd,
og med samtykke og tilladelse af den stormægtige fyrste vor elskede broder
herr Erik, de danskes og venders forhenværende konge, samt af andre,
der havde patronatsret i samme Våsby kirke, stadfæster og bekræfter vi
den med dette brev. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet i Vordingborg i det herrens år 1320 dagen før
den hellige Dionysius’ dag i vor nærværelse.

K
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Hertug Henrik af Schlesien aflægger ed som kong Kristoffer 2.s råd og lover at
varetage hans og hans børns interesser.
Original i rigsarkivet.

i Henrik, af Guds nåde hertug af Schlesien, herre til Fiirstenberg
og i Jauer erkender offentligt med dette brev og tilstår, at vi har aflagt
ed som råd1) for den stormægtige fyrste herr Kristoffer, Danmarks og
vendernes konge, idet vi bestemt lover ham og hans børn at give dem så
gode og kloge råd, som vor skrøbelige og svage menneskeforstand og sans
formår det. Vi forpligter os ydermere til at skabe og fremme al fordel,
fremgang og nytte eller gavn, som angår nævnte herre konge og hans
børn, og med al den magt, vi evner, at træde op mod ulempe og skade for
dem. Men hvis foranomtalte herre kong Kristoffer eller hans børn skulde
have vor tjeneste behov, vil de være pligtige at og bør de betænke os til
gengæld for denne tjeneste med en sådan begunstigelse, at vi til stadighed
kan blive i deres tjeneste, som vi skal yde dem med troskab. Angående
dette har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet
i Vordingborg den 9. oktober i det herrens år 1320.

V

1) angående baggrunden for hertug Henrik af Schlesiens rolle som dansk råd se
nr. 260 note 1.
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Peder Grubbe, Jens Grubbe, Jens Olufsen og Anders Olufsen giver afkald på
enhver ret til det gods i Sørbymagle og Sørbyfang, som brødrene i Antvorskov kloster

har erhvervet af grev Herman af Gleichen.
Efter afskrifter i rigsarkivet.

err Peder kaldet Grubbe, herr Jens Grubbe, herr Jens Olufsen og
herr Anders Olufsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at vi — da de fromme mænd herr prioren og brødrene i
St. Hans kloster af Danmarks priorat har erhvervet alt vor frænde herr Her
man greve af Gleichens gods i Sørbymagle og Sørbyfang ved retmæssigt køb
eller pantsætning og skødning og nu besidder det — for vort vedkommende
i kraft af dette brev giver afkald på enhver arveret og al anden ret, som vi
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har til fornævnte gods og dets tilliggender og kunde have i fremtiden, og
at vi oplader herr prioren og fornævnte huses brødre det frit ihænde, idet
vi lover for vort vedkommende, at vi aldrig vil påføre de nævnte brødre
proces1) eller anden forulempelse med hensyn til det nævnte gods eller
billige den, der påfører dem sådant. Til vidnesbyrd herom er vore segl
hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1320 på dagen for den
hellige Dionysius og hans fæller.
1) alle håndskrifter angiver lakune her.
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1320. 25. oktober. Avignon.

Pave Johannes 22. meddeler pave Clemens 3.S brev af 1312 1. december til bis

perne i Lunds kirkeprovins om opkrævning af korstogstiende.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

ohannes, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle, der får dette brev at se,
hilsen. Indholdet af et brev, som vi har fundet i vor forgænger, salig
pave Clemens 5.s register, har vi — for at der kan haves fuldstændigt kend
skab til det — ord til andet ladet indføje i dette brev; det lyder således:
Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener, hilser de ærværdige brødre ærke
biskop Esger af Lund og bisperne hver og en, eksimerede og ikke-eksimerede, i Lunds kirkeprovins (o.s.v. = 1312 1. december, Buli. Dan. 942
nr.1036, jf. DRB II 6 nr.476). Givet i Avignon den 25. oktober i vort
(pontifikats) femte år.
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1320. 25. oktober. Avignon.

Pave Johannes 22. meddeler pave Clemens 3.s brev af 1312 1. december til gejst
ligheden i Lunds kirkeprovins om opkrævning af korstogstiende.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il alle, der får dette brev at se, hilsen. Indholdet af nogle breve, som
vi har fundet i vor forgænger, salig pave Clemens 5.s register, har vi —
for at der kan haves fuldstændigt kendskab til dem — ord til andet ladet
indføje i dette brev; det lyder således: Clemens, biskop, guds tjeneres
tjener, hilser alle sine elskede sønner abbederne, priorerne, dekanerne,
ærkedegnene, provsterne, ærkepræsterne og kirkernes øvrige prælater,
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kapitlerne, kollegierne og de menige konventer af cistercienser-, cluniacenser-, præmonstratenser-, benediktiner-, augustiner-, karteuser-, gram
mon tenser-1) og andre ordener, og alle andre kirkelige personer, verdslige
og regelbundne, eksimerede og ikke-eksimerede i staden og stiftet og
kirkeprovinsen Lund med undtagelse af priorerne, præceptorerne og
stormestrene og andre personer og klostre af johanniterordenen og andre
krigerordener (o.s.v. = 1312 1. december Bull. Dan.949 nr. 1036, jf. DRB
II 6 nr. 477). Givet i Avignon den 25. oktober i vort (pontifikats) femte år.
1) en eremitorden fra slutningen af 11. årh.
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Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Esger af Lund at optage et lån på 300
guldfioriner under hans ophold ved kurien, udover det allerede bevilgede lån på 1000
guldfloriner.
Afskrift i de pavelige kopibøger,

il samme ærkebiskop indtil ‘hilsen’1).
Du har i sin tid i vor nærværelse forklaret, at Du, da Du for at ud
føre både Dine egne og lundekirkens forretninger ved det apostoliske
sæde på nyttig måde nødvendigvis måtte påtage Dig svære udgiftsbyrder,
ydmygt bad os om, at vi vilde værdiges at give Dig tilladelse til at optage
et lån på indtil tusinde guldfloriner under visse betingelser og former,
uden hvilke Du ikke mener at kunne finde kreditorer. Idet vi bøjede os
for Dine bønner, gav vi Dig tilladelse til at optage et sådant lån på indtil
tusinde guldfloriner ved vort brev i bestemt form2), således som samme
brev udførligt indeholder, og Du har senere optaget dette lån på samme
sum af tusinde guldfloriner i overensstemmelse med samme brev. Da det
imidlertid vides, at du må opholde Dig så længe ved nævnte sæde for at
ordne disse forretninger, at Du nødvendigvis ikke længere er i stand til at
afholde Dine udgifter, og således både af denne grund og på grund af
tvingende udgifter, som Du må påtage Dig både for Dig selv og for vor
elskede søn magister Bernardus de Montvalent, vor kapellan, ærkedegn
af Sologne i Bourges kirke, det apostoliske sædes nuntius til de danske
lande, hvortil vi sender ham for at ordne visse vanskelige sager i Din
kirke, desuden nødvendigvis må bære svære byrder, til hvilke udgifts
byrder Du ikke har kræfter, da Du er berøvet alt Din kirkes gods, har Du
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atter ydmygt anmodet os om derfor at give Dig tilladelse til at optage et
nyt lån på indtil fem hundrede guldfloriner på nedenanførte måde og
under nedenanførte form, uden hvilke Du ikke mener at kunne finde
kreditorer.
Idet vi bøjer os for Dine bønner, tilstår vi Dig derfor i kraft af dette brev
fuldmagt til at optage lån på indtil den fornævnte sum af fem hundrede
guldfloriner i Din og fornævnte kirkes navn og til at forpligte Dig selv,
Dine efterfølgere, kirken og Dit og samme efterfølgeres og kirkens gods,
løst og fast, nu og i fremtiden indtil en sådan sum overfor kreditorerne, idet
enhver form for åger udelukkes, og til at give afkald på vor forgængers,
salig ihukommelse, Bonifacius 8.s bestemmelser, hvorved det forbydes, at
nogen stævnes for retten uden for sin stad og sit stift3), og — ved anden
bestemmelse — at en anklaget fra et fremmed stift kaldes for retten mere
end en dagsrejse udenfor sit stift, eller at der her procederes mod ham4),
såvel som på bestemmelsen om de to dagsrejser, givet på generalkonciliet5)
og på alle andre bestemmelser af vore forgængere herom samt til at give
afkald på genindsættelse i den tidligere retstilstand6) og alle breve og be
villinger fra pavestolen nu og i fremtiden og al støtte fra kanonisk og bor
gerlig ret7) og på aftale om dommere og værneting, hvis der herom
skulde blive erhvervet pavebrev i kreditorernes navn, samt på alle andre
indsigelser, hvorved Du og Dine nævnte efterfølgere kan værne Eder
mod samme kreditorer.
Ydermere vil og tilstår vi i overensstemmelse med Dit forlangende til
os — at Du og Dine nævnte efterfølgere er pligtige at betale kreditorerne
disse penge af kirkens gods og til at godtgøre tab, udgifter og renter8), hvis
pengene ikke bliver betalt til de fastsatte terminer, og at der ikke af hensyn
til nogen kanonisk eller verdslig bestemmelse eller noget privilegium eller
nogen bevilling fra det apostoliske sæde, som fuldstændigt, udtrykkeligt
og ord til andet skulde omtales i vort brev, og hvorved Du og fornævnte
efterfølgere yderligere kunde værne Eder, påhviler Dig nogen forpligtelse
til at bevise overfor kreditorerne, at nævnte pengesum vil blive anvendt
til den omtalte kirkes gavn, men en erklæring fra Dig alene i dokumen
terne om et lån af denne størrelse skal uomstødeligt anses for tilstrække
ligt og fuldgyldigt bevis.
Men for at renteågerens9) afgrund ikke skal åbne sig, er det vor hensigt
og vilje, at Du, de nævnte efterfølgere og Din fornævnte lundekirke på
ingen måde i kraft af dette brev ved nogen svigagtighed eller forslagenheds
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list eller spidsfindig udlægning af ordlyden skal kunne forpligte Dit, dens
eller deres gods til nogen ågerrente, idet vi bestemmer at samme breve,
indrømmelser, kautioner, anerkendelser eller løfter, som er foretaget i
kraft af det eller ved dets bemyndigelse eller i forbindelse med det med
forpligtelse til ågerrente for øje, for døde og magtesløse at være og uden
nogen som helst værdi, idet de dog, hvis der ikke foreligger nogen antyd
ning af åger i det ovennævnte anliggende, skal stå ved magt og ikke kunne
anfægtes svigagtigt på nogen måde under påberåbelse af åger. Men vi vil,
at Du skal træffe sådanne forholdsregler i denne sag, at fornævnte kirke
og dens gods ikke bebyrdes med en betalingsforpligtelse udover et år for
betalingen af denne sum i anledning af denne bevilling, hvis det lykkes
Dig at forpligte den for nævnte sums størrelse. Givet i Avignon den 13.
november i vort (pontifikats) femte år.
1) nr. 301. — 2)nr. 188. — 3) c. 11 in VIt0 de rescriptis I 3 (jf. DRB II 9 nr. 231).
— 4) ibid. § 1. — 5) c. 28 X de rescriptis I 3, hvorefter ingen ved pavebrev kunne tvin
ges til at møde for en domstol mere end to dagsrejser fra det stift, hvor han hørte hjemme.
— 6) gengiver restitutio in integrum, der i romerretten betegner et ekstraordinært rets
middel, der gav adgang til genoprettelse af et tab, som, skønt det var en følge af den
pågældendes ret, dog fandtes ubilligt. — 7) ius civile romerretten. — 8) morarenter, som
det trods kirkerettens renteforbud var tilladt at betinge sig (cf. X de usuris V 19. c. 1,2
in VIt0 de usuris V 5. c. 1 Clem. de usuris V 8). — 9) cf. DRB II 3 nr. 167 note 3.
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Pave Johannes 22. pålægger alle gejstlige og verdslige myndigheder og alle ind

bygger i de lande, hans nuntius Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, skal
passere på sin rejse til Danmark, at give ham lejde uden hindring eller afgift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore ærværdige brødre alle patriarker, ærkebisper og bisper, samt
vore elskede sønner de udvalgte bisper, abbeder, dekaner, provster,
ærkedegne, ærkepræster, præster og sognepræster og andre kirkelige præ
later og deres stedfortrædere samt kapitler, konventer og andre gejstlige
personer, regelbundne og ordensgejstlige, eksimerede og ikke-eksimerede, af cistercienser-, cluniacenser-, grammontenser-, præmonstratenser-,
benediktiner-, augustiner-, camaldulenser- og alle andre ordener og
johanniternes og de tyske mariaridderes og calatravensernes1) og humiliaternes2) magistre, priorer, præceptorer og forstandere og deres sted
fortrædere, samt de velbyrdige mænd hertuger, markgrever, grever, baro-
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ner, senescaller, rettere, borgmestre, høvedsmænd, og fogeder og andre
verdslige herrer, og den menige almue og samfund i stæder, borge, lands
byer og alle andre steder, samt alle og enhver, til hvem dette brev kom
mer, hilsen o.s.v.
Da vi udsender vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent,
ærkedegn af Sologne i Bourges’ kirke, vor kapellan, det apostoliske sædes
nuntius, nærværende brevviser til Danmarks rige i visse forretninger,
beder og anmoder vi indtrængende Eder alle om, at I vil tillade, at den
fornævnte nuntius, når han drager gennem Eders lande og steder, frit
må rejse bort og drage igennem dem med sit følge, ekvipager, heste og
sine øvrige ting uden opkrævning af nogen rejseafgift og uden nogen hin
dring, idet I gavmildt giver ham frit lejde under rejse, ophold og tilbage
rejse af ærbødighed for os og det apostoliske sæde, således at han, når han
kommer tilbage, om Eder kan berette os ting, som glæder os, og vi da kan
prise Eders retsindighed. Givet i Avignon den 13. november i vort (ponti
fikats) femte år.
1) ridderorden fra 2. halvdel af 12. årh. — 2) egti. ‘de ydmyge’, opr. betegnelse på
et lægmandsbroderskab, dannet i 12. årh. i Lombardiet, fra Innocens 3.S tid navn på
en munke- og nonneorden, der beskæftigede sig med uldmanufaktur.
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Pave Johannes 22. anbefaler sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Mont-

valent, ærkedegn af Sologne, til gejstligheden i Danmark,
Afskrift i de pavelige kopibøger.

ohannes, (biskop. Guds tjeneres tjener,) hilser sine ærværdige brødre
alle ærkebisper og bisper samt vore elskede sønner de udvalgte bisper,
abbeder, priorer, dekaner, provster, ærkedegne, ærkepræster, præster,
sognepræster og kirkernes andre prælater og deres stedfortrædere, kapitler,
konventer af cistercienser-, cluniacenser-, grammontenser-, præmonstratenser-, benediktiner-, augustiner-, kamaldulenser- og alle andre
ordener, samt johanniternes og de tyske mariaridderes, kalatravensernes1)
og humiliaternes2) magistre, priorer, præceptorer og forstandere, deres
stedfortrædere og alle og enhver anden gejstlig person, verdensgejstlig og
regelbunden, eksimeret og ikke-eksimeret i Danmarks rige, med den
apostoliske velsignelse.
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Da vi udsender o.s.v. som i det andet nærmest foregående brev3) indtil
og ‘anmoder vi indtrængende’, og pålægger vi Eder ved denne aposto
liske skrivelse, at I behandler den fornævnte nuntius velvilligt, når han
drager gennem Eders lande, og gavmildt skaffer ham frit lejde under
rejse, ophold og tilbagerejse af ærbødighed for os og det apostoliske sæde,
hvis han måtte fordre et sådant lejde af Eder, således at han, når han ven
der tilbage til os, om Eder kan berette os ting som glæder os, og vi da med
rette kan prise Eders retsindighed. Givet i Avignon den 13. november i
vort (pontifikats) femte år.
1) se nr. 298 note 1. — 2) se nr. 298 note 2. — 3) nr. 298.
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Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius i Danmark Bernardus de Montvalent,

ærkedegn af Sologne, at fordre regnskabsbøgerne udleveret af kollektorerne af peterspenge i Danmark, og at opkræve de beløb, som kollektorerne har tilbageholdt, mod

kvittering og sende dem til kurien.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges kirke, vor kapellan, det apostoliske sædes nuntius,
hilsen med den apostoliske velsignelse. Da adskillige kirkelige prælater i
Danmarks rige vides i mange år at have indsamlet den årlige afgift, der
kaldes peterspenge, og som skyldes os og den romerske kirke i det nævnte
rige, og tilbageholder den uden at sende den til vort og samme kirkes
kammer og uden at aflægge behørigt regnskab derfor, overdrager og på
lægger vi Dig med denne apostoliske skrivelse i ønsket om at beskytte for
nævnte kammer mod tab i denne sag, at Du, — idet Du lader udlevere til
Dig bøger og skrivelser angående indsamlingen og opkrævninger af denne
afgift, og, om Dig synes, personligt eller gennem en eller flere andre summa
risk og umiddelbart uden offentlighed og formelig rettergang omhyggeligt
anstiller undersøgelse for at få at vide, igennem hvor mange år de enkelte
prælater har indsamlet denne afgift, og til hvilken sum den af hver enkelt
indsamlede afgift beløber sig de enkelte år — kræver nøje og fuldstændigt
regnskab for den fornævnte afgift af dem alle og enhver og personligt mod
tager det, idet Du med kirkens straf under udelukkelse af appel tvinger
dem til at aflægge et sådant regnskab og en sådan beretning og til at over-
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drage og give Dig i vort og samme kirkes navn alle de som afgift modtagne
og indsamlede penge, idet Du om fornødent påkalder den verdslige magts
hjælp, uanset om det af det apostoliske sæde er bevilget dem eller nogle af
dem i fællesskab eller hver for sig, at de ikke kan rammes af interdikt,
suspension eller banlysning i kraft af et apostolisk brev, der ikke fuld
stændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling. Vi vil
fremdeles, at Du til dem, af hvem Du modtager ovennævnte afgift, giver
fuldstændig og fuldgyldig kvittering for, hvad Du modtager af dem. Givet
i Avignon den 13. november i vort (pontifikats) femte år.
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Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Esger af Lund at vente eet år med at til

bagebetale et lån på 1000 guldfloriner, som denne har måttet optage under sit ophold
ved kurien.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder Esger, ærkebiskop af Lund. Det fremgår af en
ansøgning, Du har forelagt os, at Du i sin tid havde forklaret os, at Du
såvel til Dine egne fornødenheder som for på gavnlig vis at udføre lunde
kirkens forretninger ved det apostoliske sæde måtte påtage Dig svære ud
giftsbyrder, hvorfor vi bøjede os for Dine bønner og ved vort brev i en
bestemt form1) gav Dig tilladelse til at optage et lån på indtil 1000 guldfloriner i Dit og kirkens navn og til af denne årsag at forpligte Dig, Dine
efterfølgere og samme kirke samt Dit, samme efterfølgeres og kirkens gods,
løst og fast, overfor kreditorerne indtil den nævnte sum med udelukkelse
af enhver form for åger, idet det var vor vilje, at den fornævnte kirke og
dens gods ikke i kraft af vor bevilling måtte blive forpligtet udover et år
fra bevillingsdagen at regne, således som det udførligt omtales i brevet.
Men eftersom Du i anledning af nævnte forretningers udførelse, som hidtil
er blevet forsinket af visse årsager, nødvendigvis må forlænge Dit ophold ved
nævnte sæde og ikke har kunnet beskæftige Dig med at frigøre fornævnte
kirke og gods, som Du vides at have behæftet med lånet efter fornævnte
brevs bemyndigelse i overensstemmelse med dets ordlyd, for dette lån, har
Du ydmygt ansøgt os om, at vi, da Du ikke mener at kunne frigøre for
nævnte kirke og gods for dette lån inden for resten af det år, hvis halvdel
allerede er forløbet, med vanlig velvilje vilde udsætte den fornævnte termin,
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Idet vi da bøjer os for Dine bønner, udsætter vi af særlig nåde terminen
med et år fra nærværende brevs udstedelse at regne. Givet i Avignon den
21. november i vort (pontifikats) femte år.
1) nr. 188.
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Henrik af Dassow, vikar og generalofficialfor ærkebiskop Jens Grand af Bremen,

banlyser og suspenderer Jens Grands modstandere bisperne Herman af Schwerin og
Henrik af Lübeck.
Transsump t i Hamborg.

enrik, vikar for den ærværdige fader og herre i Kristus herr Jens,
ærkebiskop ved Bremens hellige kirke, til de ærværdige og gode mænd
provsterne, abbederne, dekanerne, ærkedegnene og alle og enhver, som
har gejstlig jurisdiktion, samt til alle sognepræster og deres vikarer i
Bremens stad, stift og provins hilsen og modstand mod forvildelse og
fastholden ved sandheden. . . Givet i Wismar i det herrens år 1320 på
jomfruen Cecilies dag under bremenvikariatets segl.
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Nicolaus Preen, sognepræst i Dassow, oplæser Henrik af Dossows banlysning af
ærkebiskop Jens Grand af Bremens modstandere bisperne Herman af Schwerin og

Henrik af Lübeck i Lübecks kirke.
Original i Hamborg.

herrens navn amen. I året 1320 efter sammes fødsel, i den 4. indiktion,
den 24. november har i min, nedennævnte notars, og nedenanførte vid
ners nærværelse den gode mand herr Nicolaus Preen, sognepræst i Dassow
i Ratzeburg stift, på den hæderværdige mand herr Henrik von Dassow,
vikar for den ærværdige fader og herre herr Jens ærkebiskop af Bremens
vegne i Lübeck kirke oplæst et påbud fra samme vikar, beseglet med hans
segl, hvis indhold i alt er følgende: . . .
Dette er forhandlet ovennævnte år, indiktion, måned, dag og sted i
nærværelse af herrerne abbed Wichbert i Cismar benediktinerkloster i
Lübeck stift, provst Lüder i Schwerin og Sander Hunesen og Konrad von
Attendorn, rådmænd i Lübeck, som særligt var tilkaldt og opfordret til at
bevidne ovenstående.
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Og jeg Rudolf von Wismar, fordum kaldet Erph, klerk i Ratzeburg
stift og kejserligt autoriseret notar, har redeligt afskrevet ovennævnte be
faling i flere eksemplarer og redigeret den i denne officielle form og mærket
den med mit vante og sædvanlige tegn efter at være blevet opfordret dertil.
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Pave Johannes 22. pålægger sin nuntius Bernardus de Montvalent, ærkedegn af

Sologne, at inddrive alt, hvad der i Danmark er testamenteret til eller deponeret for
romerkirken.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges’ kirke, vor kapellan, det apostoliske sædes nuntius.
Da vi med en særlig tillid i herren til Din omsigt og flid har besluttet at
udsende Dig til Danmarks rige for at udføre visse forretninger i den romer
ske kirkes tjeneste, pålægger vi Dig, vor kloge broder, ved denne aposto
liske skrivelse, at Du under udførelsen af de nævnte forretninger personligt
eller gennem en eller flere andre opkræver, inddriver og uden afkortning
modtager af alle besidderne i vort og samme kirkes navn alle pengesummer
og alt andet gods, hvori det end består, som er testamenteret til den ro
merske kirke eller deponeret for samme, og som på nogen måde tilbage
holdes af gejstlige eller verdslige personer i fornævnte rige, eksimerede eller
ikke-eksimerede, og alt som måtte blive testamenteret og deponeret. Thi vi
giver Dig ved dette brev fuldmagt til at opkræve, inddrive og modtage alt
det ovennævnte, som er testamenteret og deponeret, og til at lade Dig det
fuldstændigt anvise, og fremdeles til med vor myndighed og under ude
lukkelse af appel at tugte overtrædere og genstridige, selvom de udmærker
sig ved biskoppelig værdighed, uanset om det af det apostoliske sæde er
bevilget dem eller nogle af dem i fællesskab eller hver for sig, at de ikke
kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning i kraft af et apostolisk
brev, der ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne
bevilling, idet Du — om nødvendigt — påkalder den verdslige magts
hjælp. Vi vil, at Du for hver testamenteret og henlagt ting, som Du mod
tager, lader udfærdige to enslydende, åbne breve, hvoraf Du beholder det
ene hos Dig og lader det andet bero hos dem, af hvem Du har modtaget
tingene, og at Du ydermere udsteder en fuldstændig og fuldgyldig kvitte-
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ring for det, Du har modtaget af dem. Givet i Avignon den 27. november i
vort (pontifikats) femte år.
1320. 28. november. Sorø.
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Kong Kristoffer 2. stadfæster Roskilde Clara klosters privilegier.
Original på universitetsbiblioteket.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi, idet vi ønsker at vise nærværende brevvisere, vore
elskede søstre i St. Clara kloster en særlig nåde og gunst, giver og tilstår
dem alle privilegier, rettigheder, friheder og nådesbevisninger, som de
vides at have haft frit af vore forfædre de danskes konger1), og at vi stad
fæster dem, alle og enhver, med dette brev. Derfor forbyder vi strengt
under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres
officialer eller nogen anden, af hvad stilling eller stand han end måtte
være, på nogen måde vover at forulempe dem eller nogen af deres under
givne på trods af dette brev eller at besvære dem i nogen henseende,
såfremt han ønsker at undgå vor kongelige vrede og hævn. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Sorø i det herrens år
1320 fredag før dagen for den hellige apostel Andreas, i vor nærværelse.

K

1) jf. DRB II 2 nr. 175. II 3 nr. 308. II 6 nr. 108.
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Femerns indbyggere forpligter sig til at blive under den danske krone og at tjene

den danske konge til evig tid.
Original i rigsarkivet.

lle indbyggerne af landet Femern til alle, der får dette brev at se,
. hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender med dette brev, at vi forpligter os alle og enhver af vore
efterfølgere til at forblive under Danmarks riges krone til evig tid samt til
at tjene og yde den stormægtige fyrste, vor herre, herr Kristoffer, de danskes
og venders konge, hans børn og hans efterfølgere Danmarks konger med
troskab og fasthed i alt de samme tjenester, som vi og vore fædre eller for
gængere vides at have ydet samme herre og konges forfædre Danmarks
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konger. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort lands1) segl hænge under
dette brev. Givet på Femern i det herrens år 1320 på dagen for den hellige
biskop og bekender Nicolaus.
1) gengiver universitatis terre nostre, der ligesom communitas ciuitatis betegner indbegrebet
af pågældende samfunds medlemmer.
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Abbed Bo og konventet i Vitskøl erklærer at have solgt deres gods på Læsø til Viborg

kapitel og at have modtaget købesummen.
Original i rigsarkivet.

roder Bo, abbed i Vitskøl og hele det menige konvent sammesteds,
til alle, der ser dette brev, hilsen med den sande frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at vi til de gode mænd, herrerne Esbern, provst,
og de øvrige kanniker i Viborg har solgt alt vort gods, løst og fast, som vi
havde på Læsø1) med vor overordnedes samtykke, for hvilket vi erkender
at have modtaget den fulde pris i rede penge. Derfor erklærer vi med
dette brev nævnte herrer og kanniker for kvit og fri og undtagne at være
for denne sum, som fuldtud er os betalt, idet vi lover, at vi i fremtiden
ikke vil handle imod dette brev ved nogen lejlighed eller svig. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år
1320 på dagen for den hellige bekender Nicolaus.

B

1) jf. nr. 287 og 288.
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1320. 6. december.

De spedalskes hospital i Roskilde bemyndiger prokuratoren Jens Svendsen til at
skøde Roskilde Clara kloster et møllested med tilliggende.
Original på universitetsbiblioteket.

e spedalskes hospitals samfund ved St. Clemens kirke i Roskilde til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi efter vort samfunds modne overlæg og med alle
vores samtykke har givet nærværende brevviser Jens Svendsen, vor pro
kurator, myndighed og fuldmagt til at skøde til de ærværdige fruer søstrene
af St. Claras orden sammesteds vort møllested med bæk og øvrige tilliggen-

D

18. december 1320

253

Nr. 310

der, som ligger lige nord for de nævnte fruers kloster, idet vi vil anse det
for ret og rimeligt, hvad nævnte Jens Svendsen måtte bestemme angående
denne skødning. Til vidnesbyrd herom og til sikrere forvaring er vort
samfunds segl, med alle vores samtykke, hængt under dette brev. Givet i
det herrens år 1320 på dagen for den hellige biskop og bekender Nicolaus.
1320. 6. december. Roskilde.
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Forstander Bent og de spedalskes hospital ved Roskilde Clemens kirke erklærer at
have solgt Roskilde Clara kloster et møllested i Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.

ent, forstander for hospitalet, og hele de spedalskes samfund ved Cle
mens kirke i Roskilde til alle, der ser dette brev og hører det læse,
hilsen evindelig med Gud.
Det skrevne bærer tilforladeligt vidnesbyrd, skærper de fremtidiges
erindring, udsletter uvidenhed og styrker sandheden. Derfor har vi efter
omhyggelig overvejelse og med alles fælles samtykke solgt vort tidligere
møllested, der ligger nærmest ved søstrene af St. Clara ordens kloster i
nævnte stad mod nord med bækken og alle dets øvrige tilliggender til
samme søstre for den pris, vi ønskede, og som vi herved erkender at have
modtaget fuldtud1). Og dette møllested med alle dets fornævnte tillig
gender har vi ladet skøde til fornævnte søstre gennem Jens Svendsen, vor
daværende forstander, i alles navn og uden nogen modsigelse fra vor side
at besidde evindelig, idet vi på Roskilde byting ganske gav afkald på alle
indsigelser hj emlede i den kanoniske og borgerlige ret, som i fremtiden kunde
skade de oftnævnte søstre i det nævnte kontraktsforhold og tilkomme os i
fremtiden. Til vidnesbyrd herom og til sikrere forvaring er Roskilde stads
segl på vor anmodning hængt under dette brev sammen med vort sam
funds segl. Forhandlet og givet i det herrens år 1320 på dagen for den hel
lige biskop og bekender Nicolaus.

B

1) jf. nr. 308.

1320. 18. december.
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Fortegnelse over de breve, der medgives pavens nuntius til Danmark magister

Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne.
Original i vatikanerarkivet.
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18. december 1320
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§ (i). Den 18. december blev 16 åbne breve med bulle og to lukkede1)
overdraget og overladt herr Bernardus de Montvalent, ærkedegn afSologne
i Bourges kirke, der var udpeget som det apostoliske sædes nuntius til
kongeriget Danmark. De to lukkede sendes til kongen af Danmark.
§ <2>. Ved eet af de åbne breve overdrages det nævnte herr Bernardus at
undersøge længden og bredden og værdien af stifterne Roskilde og Sles
vig2). § <3). Fremdeles overdrages det ham ved et andet brev at opkræve,
inddrive og modtage legater til støtte for det hellige land i nævnte konge
rige Danmark3). § <4). Fremdeles gives der ham ved et andet brev løn
på 3 guldfloriner, efter at han har afsluttet lundekirkens forretninger og
kan hellige sig romerkirkens hverv4). § <5). Fremdeles overdrages det ham
ved et andet brev at opkræve og modtage skat eller peterspenge i fornævnte
kongerige5). § (6). Fremdeles ved et andet brev, at han kan modtage
4 års tiende i kongeriget Danmark6). § <7). Fremdeles overdrages det ham
ved et andet brev at inddrive og modtage indsamlede peterspenge af
prælaterne7). § (8). Fremdeles overdrages det ham ved et andet brev at
fordre regnskab af kollektorerne af ledige beneficiers frugter i fornævnte
kongerige8). § <9). Fremdeles står der i to breve, hvordan salig ihukom
melse pave Clemens 5. reserverede sig seks års tiende i nævnte kongerige;
det drejer sig om udtog af nævnte herr pave Clemens’ brevbøger9). § <10).
Fremdeles overdrages det ham ved et andet brev at inddrive og modtage
legater og henlæggelser for romerkirken i nævnte kongerige og alt andet
gods, der er testamenteret kirken10). § (11). Fremdeles overdrages det
ham ved et andet brev at kræve bøger og skrivelser fra kollektorer eller
opkrævere af en afgift eller peterspenge i nævnte rige11) - § O2). Fremdeles
gives der ham i et andet brev sikkert lejde, hvilket brev sendes til prælater
og kirkelige personer12). § <13). Fremdeles et andet brev om sikkert lejde,
og at der ikke må kræves rejseafgift, vareafgift eller anden afgift, hvilket
brev sendes såvel til prælater og kirkelige personer som til baroner og
verdslige personer13). § <14). Fremdeles overdrages det ham i et andet
brev, at han skal opkræve en seksårig tiende indsamlet gennem 4 år ved
visse kollektorer, der er udpegede i nævnte rige, og resten af nævnte tiende
for de to derefter følgende år14). § <15). Fremdeles overdrages det ham i
et andet brev, at han skal modtage alle legater, skænket ligegyldigt af
hvem, til støtte for det hellige land, og som vil blive skænket under ud
førelsen af de ham betroede forretninger15). § (16). Fremdeles overdrages
det ham i et andet brev, at han skal opkræve og modtage den afgift, der
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kaldes peterspenge for den forløbne tid og for den kommende tid, sålænge
det apostoliske sæde anser det for godt16). § <17). Fremdeles et andet brev
vedrørende dagpenge på 4 guldfloriner, som ærkebispen af Lund er pligtig
at forsyne ham med under udførelsen af lundekirkens og ærkebispens
forretninger17).
1) denne brevregistratur er delvis forsynet med paragraftegn; nummereringen hid
rører fra udgiverne. Det synes mest hensigtsmæssigt at anføre listen samlet og ikke dele
den op i enkelte breve, hvis ordlyd vi kender, fordi identifikationen af de enkelte breve i
nogle tilfælde er usikker. Registraturen nævner således 4 breve om opkrævning af peters
penge (§§ 5, 7, 11 og 16); i vor tradition kendes kun tre af disse (nr. 275, 280 og 300).
Om tiende skal 2 breve handle (§§ 6 og 14), medens kun eet brev er overleveret (nr. 278).
Af breve om testamentariske gaver til støtte for det hellige land nævner registraturen to
(§§ 3 og 15); vi kender kun eet brev (nr. 267). Af de først nævnte 16 breve kender vi ialt
14. — 2) nr. 274. — 3) jf. note 1. — 4) nr. 273. — 5) jf. note 1. — 6) jf. note 1. — 7) jf.
note 1. — 8) nr. 276. — 9) nr. 295 og 296. — 10) nr. 304. — 11) jf. note 1. — 12) nr.
299. — 13) nr. 298. — 14) jf. nr. 278 (se note 1). — 15) jf. note 1. — 16) jf. note 1. —
17) nr. 266.
1320. 28. december (Reg. Dan. *1291 og *1292) = 1321. 28. december
(nr. 376 og 377).

1320. 22. december. Ruchow.
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Fyrst Henrik 2. af Meklenborg stadfæster, at Rostocks helligkorskloster har købt
landsbyen Bandow.
Original i Rostock.

enrik, af Guds nåde herre til Meklenborg og Stargard, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt . . ., at vi vil godkende . . . salget af landsbyen
Bandow . . ., som salig ihukommelse herr Erik, den berømmelige og
stormægtige fyrste, de danskes konge har bekræftet i sit derom affattede
brev1) . . .
Vidner herom er: ridderne Johan Rosendal, Wichbert af Lützow,
Eckhard af Quitzow, Gotfred og Johan af Bülow, Mathias af Axekow,
Henrik Thun og Johan af Piessen og væbnerne Henrik Bonsach og
Henrik af Bülow, vore kære tro mænd, samt adskillige andre troværdige
mænd, gejstlige som verdslige. Til sikkerhed, vidnesbyrd og forvaring om
foranstående er vort segl ud fra sikker viden hængt under dette brev. Givet

H
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i landsbyen Ruchows kirke i det herrens år 1320, dagen efter apostlen
St. Thomas dag.
1) DRB II 5 nr. 324.
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1320.

Bonde Bondesen mageskifter en toft i Løjtved med en Løgum kloster tilhørende toft
i Vester Åbølling.
Afskrift i Løgumbogen.

onde Bondesen1) til de gode og hæderlige mænd i Lø herred hilsen
med Gud.
I skal vide, at jeg herved lader skøde og hjemle toften til min landbo
gård i Løjtved, på hvilken bor Tord Skomager, og af hvilken jeg hvert år
plejer at få indtægten af en halv mark penge, til herr abbeden og klostret i
Løgum til gengæld for deres toft i Vester Åbølling, på hvilken boede Niels
Truedsen, idet jeg giver Peder Brun fuldmagt til at skøde og hjemle min
nævnte toft til fornævnte abbed og kloster at besidde evindelig, og idet jeg
erkender, at jeg har afhændet toften ved dette brevs ordlyd og vidnesbyrd.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det her
rens år 1320 o.s.v.

B

1) se DRB II 9 nr. 399.

1320.
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Kristoffer 2,s brev om Padis kloster.

Registratur i det svenske rigsarkiv (Livi. Ord. Arch.).

ong Kristoffer af Danmarks tilladelse til at bygge Padis kloster 1320
med 7 stk. andre små breve angående dette kloster.

K
314

[1320].

Pave Johannes 22, meddeler sine nuntier Ademar Targa, Manfred de Monteliis

og Jakob de Roca, at de vistnok tryggest kan hjemføre de i Lübeck for pavens kammer

deponerede penge over Danmark, og at han har skrevet til Danmarks konge om lejde,
Afskrift i Cambrai.
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il vore elskede sønner Ademar Targa, sognepræst af Rupetalliata,
og Manfred de Monteliis og Jacob de Roca af Rodez’ og Cahors’
stift, det apostoliske sædes nuntier. Det berettes af nogle, der hævder at
have kendskab til staden Lübeck og egnene deromkring, at de penge, som
I har sammesteds, tryggere kunde opbevares i Danmarks rige, som vides
at grænse op til samme stad og egne, og dernæst med lejde af vor højt
elskede søn i Kristus (Kristoffer), Danmarks berømmelige konge, føres til
et sikkert sted, som I måtte finde for godt, og derfra til vort kammer.
Da vi imidlertid er ukendt med forholdene i samme stad og egne, vil vi,
at I skal tage Eder af den sag med behørig forsigtighed og bringe nævnte
penge ad en sikrere vej til vort kammer eller, hvis det synes Eder nyttigere,
i samme Danmarks rige overgive pengene til nogle pålidelige købmænd,
som kan udlevere og overgive Eder eller nogle af Eder eller blot en enkelt
af Eder pengene i Flandern eller et andet sikkert sted på vort kammers
vegne, eller også skal I selv med nævnte konges lejde, hvis det synes Eder
bedst, bringe beløbet. Thi vi skriver til fornævnte konge, at han skal drage
omsorg for, at der gennem nævnte rige såvel tillands som tilvands skaffes
Eder frit lejde til et sikkert sted.

T

315

[1320].

Pave Johannes 22. beder Kristoffer 2. sørge for sikkert lejde gennem Danmark for

sine nuntier magistrene Ademar Targa, Manfred de Monteliis og Jakob de Roca.
Afskrift i Cambrai.

il vor højtelskede søn (Kristoffer), Danmarks berømmelige konge.
Da vi ved vort brevT) har pålagt vore elskede sønner magistrene Ademar
Targa, sognepræst af Rupetalliata, og de gejstlige Manfred de Monteliis og
Jakob de Roca af Rodez’ stift, at de skal lade overføre de penge, der til
kommer vort kammer, og som de vides at have i Lübecks stad og stift,
til Dit rige, som vides at grænse op til samme stad og stift, dersom de synes,
at pengene kan opbevares sikrere der, og dernæst at lade dem bringe til
vort kammer, beder og anmoder vi med en faders kærlighed Dig, stor
mægtige konge, om af ærbødighed for os og det apostoliske sæde at tage
velvilligt mod de fornævnte nuntier, som skal være Dig anbefalede, dersom
de med samme penge skulde rejse gennem nævnte rige, og gavmildt sørge

T

2. Række. VIII.

17

Nr. 316

1320

258

for, at der gives dem sikkert lejde såvel tilvands som tillands til et trygt
sted, som de samme nuntier måtte finde for godt.
1) nr. 314.
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Kong Kristoffer 2. tager Åhus hospital under sin beskyttelse.
Åhus hospitals registratur.

Et værnebrev fra kong Kristoffer givet i det herrens år 1320.

1320.
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Anders Tagesen og Niels Andersen udsteder et brev til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur.

nders Tagesen og Niels Andersen samtykker også i grevens skøde1)
. på nævnte gods, 1320.

A

1) grev Herman af Gleichen, jf. nr. 294.
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1320.

Niels Lille tilskøder St. Jakobs kirke i Viborg alt sit gods.
Antvorskov klosters registratur.

orgmesteren og rådet i Viborg vidimerer 1509 et brev af Niels kaldet
Lille af Grene med det indhold, at han har skødet og givet til St.
Jakobs kirke i Viborg alt sit gods, som er to gårde i *Gamcke og en i Vesterholm, fremdeles en gård i * Gelselborg, samt en gård i Herning; frem
deles en gård i Vester Lind i Hamrum herred. Findes og samme Niels’
hovedbrev med datum 1320.

B

319

1320.

Tingsvidne på, at Arkel skylder Peder Pedersen 400 mark.
Kalundborgske registratur.

remdeles et tingsvidne på 400 mark, som Peder Pedersen skulde have
af Arkel1)? i det herrens år 1320.

F

1) = Arnketil.

[/5^0-55]
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1320.

Næstved, St. Peders kloster erhverver gods i Kassemose ved mageskifte med gods i

Hellevmagle.
Registratur i Næstved gavebog.

i erhvervede ved mageskifte med Oluf Kassemose hans gods i Kasse
mose, og selv fik han til gengæld en halv mark jord i Hellevmagle
samt 400 mark penge for sine abildgårde og huse. 1320.

V

1320.

321

Peder Vædder tilskøder sin broder Jacob sit gods i Østerlov og ^Acchetorp i Skåne.
Roskildegdrds registratur.

eder kaldet Vædder har til sin broder Jakob skødet sit gods i Østerlov
og i *Acchetorp i Skåne, 1320.

P

1320.

322

Herr Eske og herr Ove erklærer, at Jens Elseffsen har skødet sit gods til Viborg
domkirke.
Viborg stifts registratur.

idderne herr Eske og herr Ove og deres medbrødre bekender, at Jens
. Elseffsen til Viborg domkirke har skødet alt sit gods i Als, som han
og hans broder ejede i forskrevne Als sogn, i året 1320.

R

1320. Ny kgl.Saml. fol. 844 bl.68v, se 1372. 22. juli.

[1320-33]’).
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Herman Rödinghausen, borger i Stralsund, gør testamente, hvori omtales en rad

brækning i Danmark.
Original i Stralsund.

I

herrens navn amen. Jeg Herman kaldet Rodinghausen, der vel er svag
og skrøbelig af legeme, men dog karsk på sjælen, . . . ordner mit
17*
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testamente på følgende måde . . . Ligeledes skylder jeg Herder fra Lü
beck, som blev radbrækket i Danmark, 4 mark vendisk . . .
1) de i testamentet omtalte personer, der kendes andetsteds fra, hører hjemme i
tiden 1320—33, jf. Pom. UB. VI 436.

324

[1320—21]1).

Love for øen Femern, godkendt af øens stormand under forudsætning af kongen

af Danmarks billigelse.
Original i rigsarkivet.

ette er landet Femerns love, som det lands mægtige har god
taget, under forudsætning af, at den herre kongen giver sit
samtykke dertil: § 1. Enhver, der begår manddrab, skal, når han er fæl
det2), bøde den herre kongen 50 lybske pund og ombudsmanden 60
mark inden år og dag. § 2. Fremdeles skal den, der er fældet for krænkelse
af hus-, kirke- og tingfreden, miste livet og alt sit gods. Men hvis han
bilægger striden med fogeden skal han bøde ombudsmanden 472 pund.
§ 3. Fremdeles skal enhver, der vold tager en kvinde, miste livet, når han
bliver fældet, og alt sit gods. § 4. Fremdeles skal enhver, der bliver fældet
for ildspåsættelse eller plyndring på samme måde miste livet og alt sit
gods. § 5. Fremdeles skal enhver, der øver vold mod nogen, når han bliver
fældet, bøde kongen 20 pund lybsk og ombudsmanden 90 skilling. § 6. Frem
deles skal enhver, der voldelig fratager nogen hans lille skib, der kaldes
båd eller kahn, eller som slår ham på denne eller kaster ham i vandet,
når han bliver fældet, bøde kongen 20 pund og ombudsmanden 10 skilling.
§ 7. Fremdeles skal enhver, der øver vold mod nogen på større skibe,
miste livet, når han bliver fældet, og alt sit gods. § 8. Fremdeles skal en
hver, der bortfører skibbrudent gods, som er drevet i land på stranden,
eller begår andet tyveri, miste livet, når han bliver fældet, og alt sit gods.
§ 9. Fremdeles skal enhver, der forhugger den herre kongens skov, miste
livet og alt sit gods. § 10. Fremdeles skal enhver, der dræber en mand
under gudsfreden eller efter afslutningen af en overenskomst om forlig og
enighed miste livet og alt sit gods. §11. Fremdeles skal enhver, der vi
dende huser en fredløs, miste livet og alt sit gods. § 12. Fremdeles skal en
hver, der udriver en andens øje eller afhugger hans hånd eller fod eller
tilføjer ham varig beskadigelse, af hvilken manden, sålænge han lever,

D
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er lemlæstet, bøde kongen 20 pund og ombudsmanden 30 mark. § 13. Frem
deles skal der for udrivelse af begge øjne og for afhugning af begge hænder
eller begge fødder bødes kongen 50 pund og ombudsmanden 60 mark.
§14. Fremdeles skal enhver, der afhugger en andens tommelfinger eller
næse eller øre eller storetå, bøde kongen 20 pund og ombudsmanden for
øret 15 mark, for tommelfingeren ligesåmeget, for storetåen ligesåmeget
og for næsen 30 mark, når han bliver fældet. § 15. Fremdeles skal enhver,
der afhugger en andens øvrige fingre eller øvrige tæer, en eller flere, når
han bliver fældet, bøde kongen 10 pund og ombudsmanden for pege
fingeren 15 mark, og for lillefingeren ligesåmeget og for de to midterste
fingre eller en af dem 7^2 mark. §16. Fremdeles skal den, der bliver fældet
for at have tilføjet en anden et almindeligt sår, bøde kongen 3 pund og
ombudsmanden 30 skilling. §17. Fremdeles skal den, der bliver fældet for
at have tilføjet en anden et sår, der trænger igennem, eller for et sår, hvoraf
der udtages bensplinter, bøde kongen 4 pund og ombudsmanden 90 skil
ling. §18. Fremdeles skal den, der bliver fældet for at have tilføjet en
anden et tørt hug eller en ørefigen, bøde kongen 1 pund og ombudsman
den 8 skilling. § 19. Fremdeles skal enhver, der slår en anden, idet han
knuser hans knogler, når han bliver fældet, bøde kongen 20 pund og om
budsmanden 15 mark. § 20. Fremdeles hvis nogen slår en anden ved siden
af hans egen plov eller på hans egen mark eller eng eller sårer ham, skal
han bøde kongen 20 pund og ombudsmanden 90 skilling. § 21. Fremdeles
hvis nogen af ondskab anklager en anden for (at have tilføjet ham) et sår,
som han har tilføjet sig selv, og bliver fældet, skal han bøde kongen 10
pund og ham, som han har anklaget, ligesåmeget. § 22. Fremdeles for
bortførelse af korn, hø, tørv, heste, kreaturer eller hvilkesomhelst andre
ting, skal den, der bliver fældet, bøde kongen 3 pund og ombudsmanden
ligesåmeget. § 23. Fremdeles hvis en optager en anden mands heste eller
kreaturer på sin mark eller eng3), skal de nævnte heste eller kreaturer
tilbagesøges fra sammes besidder, der har optaget dem, i overens
stemmelse med de tidligere tilvante love, og hvis de tilbageholdes
yderligere af den, der har optaget dem, skal han, når han er fældet, bøde
kongen 3 pund. § 24. Fremdeles skal enhver, der på ubillig vis dræber
en andens hest eller kreatur, når han bliver fældet, bøde sagvolderen
skaden og kongen 20 pund og ombudsmanden ligesåmeget. § 25. Frem
deles skal enhver, der bygger på fælles grund eller indsnævrer offent
lig vej, når han bliver fældet, nedrive bygningen og bøde kongen tre
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pund, og alle bymænd 1 pund. § 26. Fremdeles for grave og hegn, der ikke
er opført til behørig tid, skal enhver, der bliver fældet, bøde kongen 3
pund. § 27. Fremdeles skal den, der er blevet anklaget for nogen af de
ovennævnte ting, ikke afhænde noget af sit gods, førend han har renset sig
eller, efter at være blevet fældet, har bødet såvel til kongen som til ombuds
manden. § 28. Fremdeles skal al arv såvel i jorder som i løsøre altid til
falde den nærmeste mandlige eller kvindelige slægtning. Men hvis en dør
uden at have sande arvinger i landet, skal hans arv stå år og dag, og hvis
der selv da ikke skulle komme nogle sande arvinger med tilstrækkeligt
bevis, skal arven tilfalde kongen at besidde evindelig. § 29. Fremdeles
skal den, der er anklaget for alle disse sager og alle mulige andre,
dersom han nægter, rense sig ved hjælp af tre troværdige mænd, der har
egen jord, og som fogeden lader udnævne: disse tre troværdige mænds
vidnesbyrd skal stå ved magt og gyldighed i alle ting, hver og en, hvis
ikke hele landet offentlig gør indsigelse mod dem, og så skal de stå
til den herre kongens dom, og sagen skal afsluttes for ham. § 30. Frem
deles skal de tre fornævnte, som er udnævnte af fogeden for manddrab,
for krænkelser af hus-, ting- og kirkefreden og for plyndringer af for
nævnte større skibe, sår og legemsbeskadigelser altid udpege een skyldig
eller flere. § 31. Fremdeles hvis nogen kræver en anden for gæld, og hvis
den, mod hvem der rejses krav, nægter, så skal fogeden udnævne tre tro
værdige mænd fra samme landsby, i hvilken den, der kræves, bor, og de
skal træffe afgørelse angående nævnte gæld; men den, der bliver fældet for
gælden, skal betale sagsøgeren gælden inden for 15 dage, og han skal bøde
kongen 1 pund, og hvis han da ikke betaler det, skal fogeden sætte ham
en ny frist på 15 dage, og hvis han da ikke betaler det, skal han igen bøde
kongen 1 pund og således fremdeles, indtil nævnte gæld udbetales. § 32.
Fremdeles skal den, der bliver anklaget for uhøviskhed, hvis han nægter,
rense sig med tre troværdige mænd udnævnt på samme ting, og hvis han
bliver fældet, skal han bøde kongen 8 skilling. § 33. Fremdeles, hvis ens
undergivne forlader en, skal den, der med urette går bort, hvis han bliver fæl
det, bøde kongen 8 skilling og ombudsmanden ligesåmeget. § 34. Frem
deles hvis tyvekoster bliver fundet i en andens hus, skal husets beboer miste sit
liv og sit og sin hustrus rørlige og urørlige gods. §35. Fremdeles hvis en bliver
fredløs ligegyldigt af hvilken anden grund, skal han miste livet og halvdelen
af alt gods tilhørende såvel hans hustru som hans børn og såvel i jorder som i
alt løsøre. § 36. Fremdeles hvis en fredløs eller en, der er fældet af en anden
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[1320-32]

Nr. 325

grund, begiver sig på flugt, skal kongen ligeledes have halvdelen af alt
gods tilhørende såvel hans hustru som hans børn såvel i jorder som i alt
løsøre. § 37. Fremdeles skal de i hele landet kun have to ting, nemlig eet
i Burghæby4) og et andet i Peters torp og et tredje foran borgen5), når
de bliver stævnet dertil af fogeden6). §38. Fremdeles skal fogeden, når
nogen bliver anklaget på tinge, på det følgende ting udnævne de tre for
nævnte for at træffe afgørelse angående nævnte sag, og de skal på det føl
gende ting, efter at de er udnævnt, træffe afgørelse i overensstemmelse med
deres bedste overbevisning, uanset hvilken sag det drejer sig om. Men hvis
nogen gør ophævelser mod de nævnte tre, skal han være berøvet sin fred,
hvis han bliver fældet.
Vi7) Henrik Puttgarten, Nicolaus Bulle, Siegward af Staberdorf, Nico
laus Abenson, Elard af Puttgarten, Tanke Heddenson, Zagge, Dyre af
Sahrensdorf, Boleke af Dahmestorp; Nanne Skowartson, Nicolaus Ringe
spore, Eler, Siegward af Sartjendorf, Witte Skeledøre, Hasse, Walter,
Kristian, Tanke, Ove, Tidemand af Gollendorf, Sighir af Gollendorf,
Jannike af Püttsee, Jerre Rikardsson, Jerre af Koppendorf, Edde af Kop
pendorf, Boje af Koppendorf, Peter Fruheylenson, Bole Peterson og Nico
laus af Dänschendorf gør vitterligt for alle, at vi har vedtaget foranskrevne love, og til vidnesbyrd herpå har vi ladet vort lands segl hænge
under dette brev.
1) dokumentet er udateret. Kong Kristoffer 2. havde inden sit kongevalg lovet sin
halvbroder grev Johan landet Femern, men indtog senere selv landet og lod sig hylde
1320 6. dec., jf. ovf. nr. 173 og nr. 306. I det følgende år lod Kristoffer 2. ifølge Detmar
en række af dens stormænd henrette efter et oprør. Dokumentet kan derfor være udstedt
enten i 1320 eller 1321. Da grev Johan efter Kristoffers forjagelse kom i besiddelse af
øen gav han omgående Femern en ny landret, jf. DRB II 9 nr. 302, se iøvrigt Hasse:
Das älteste fehmarnsche Landrecht (1881) og J. Vosz, Chronikartige Beschreibung der
Insel Fehmarn I 1889 p. 43 ff. — 2) egti. »lovfældt«, d.v.s. overbevist om at have forset
sig mod loven. — 3) d.v.s. beslaglægger for ulovlig græsning. — 4) nu Burg. — 5) Glambek. — 6) dette tredje ting blev igen ophævet i landretten 1326. — 7) dette afsnit er
skrevet af samme hånd, men med andet blæk.

[1320—32].
Kong Kristoffer

325

2. giver Eskil Krage Vallø.

Valløs registratur.

lremdeles sammesteds kong Kristoffers stadfæstelse på Vallø, som han
gav til herr Eskil Krage.

F

Nr. 326

[/520-52]
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[1320—32].
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Kong Kristoffer 2. giver Næstved St. Peders kloster et privilegium.
Næstved St. Petri klosters registratur.

ong Kristoffer giver os et privilegium, i lighed med Erik 5.S1). Vidisse
- heraf er det 22. i pergamentbogen.

K

1) DRB II 3 nr. 386.
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[1320—1332] 9.

Kong Kristoffer 2. skænker kapitlet i Lund 10 mark penge af mønten sammesteds
for sin årtid.

Omtalt i Lunde kapitels registratur fra 1425 og i Lunde kapitels gavebøger.
1) Lunde kapitels registratur:

ong Kristoffers brev angående 10 mark penge af mønten i Lund, som
- han gav for sin årtid.

K

2) Lunde kapitels gavebøger:

2. august..... Herr kong Kristoffer 2.s årtid; han gav kannikerne,
som deltog i vigilierne og messen for ham, 10 mark skånske penge af
mønten i Lund i henhold til sit privilegium.
1) Rep. udat. nr. 119, der kun kender notitsen fra registraturen, anfører den under
Kristoffer 1. eller Kristoffer 2. Men indførelsen i kapitlets gavebøger viser, at den konge,
det drejer sig om, er Kristoffer 2.
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1321. 1. januar. Kolding.

Kong Kristoffer 2. tager ridder Anders Nielsen under sin beskyttelse, fritager hans

gods for afgift til kongen og giver ham jurisdiktionen over hans undergivne.
Efter afskrift af dansk oversættelse fra 16. årh. på det kgl. bibliotek.

i Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt1) for alle, at vi, eftersom vi har taget nærværende brev
viser, vor elskede ridder herr Anders Nielsen, med alt hans gods og hele
hus, som hører ham til, under vor fred og beskyttelse for særligt at for
svare ham, har tilstået og givet ham alt hans bondegods kvit og frit for et
hvert fogedkrav2) og al anden afgift, tynge og tjeneste, som tilhører os efter

V
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[i2. januar eller] 13. juli 1321

Nr. 329

loven, og ydermere tillader og tilstår vi ham af særlig gunst og nåde, at
alle hans tjenere, bønder og bondesønner og alle andre i hans gård for
fremtiden i alle måder skal svare ham alene og ingen anden for deres
forseelse såvel i 40 marks sager som i andre ringere sager undtagen fredkøb,
og hvad vrag angår. Derfor byder og befaler vi alle vore ombudsmænd og
deres tjenere samt alle andre, af hvad stand og stilling de end måtte være,
at de under trusel om vor nådes fortabelse ikke må driste sig til at hindre
ham eller nogen af hans folk i sådan frihed, som vi har givet ham, eller at
forulempe dem på nogen måde, såfremt de vil undgå vor kongelige vrede
og hævn. Til fyldigere vidnesbyrd har vi hængt vort segl under dette
brev. Givet i året efter Guds byrd 1321 på nytårsdag i vor by Kolding i
vor nærværelse.
1) den gamle danske oversættelse har: kendt og åbenbart, men det er sandsynligt,
at man har fulgt det gamle oversætterprincip at gengive eet ord i originalen ved to ord
i oversættelsen (byder og befaler o.s.v.). — 2) den gamle danske oversættelse har: for
følgeres besværing, hvilket antageligt gengiver originalens impeticione exactorea.

1321. [12. januar eller] 13. juli1).
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Peder Brun sælger kannikerne i Ribe sit gods i Opstrup mark, Stadel sogn.
Original i rigsarkivet.

eder Brun, søn af Peder Helenesen, til alle, der får dette brev at se,
hilsen med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg til de gode mænd kannikerne i Ribe har
solgt alle mine godser, hvert og et, i Opstrup mark, Stadel sogn, som
jeg har købt af Rolf Gødesen, og hvori nu bor Jon Asgodsen, og at jeg
har fået hele betalingen for samme. Derfor erklærer jeg på tro og love, at
jeg vil skøde nævnte gods til de nævnte kanniker eller deres visse bud på
første ting i Hing herred efter dagen for Maria Magdalene. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år
1321 første mandag efter dagen for den hellige Knud martyr.

P

1) det er uvist, om der med dateringen ‘dagen for den hellige Knud martyr’ menes
Knud hertugs eller Knud konges dag. Det sidste er dog det sandsynligste, da det ellers
næppe vilde være rimeligt at henvise til 22. juli (første ting efter Maria Magdalene).

Nr. 330

24. januar 1321
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1321. 24. januar.
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Hertug Erik 2. Valdemarsen af Sønderjylland pålægger borgerne i Flensborg at

overholde de af rådmandene givne bestemmelser og love.
Original i Flensborg.

rik, af Guds nåde hertug i Jylland, til sine elskede rådmænd og øvrige
I borgere i Flensborg hilsen og nåde.
I skal vide, at vi pålægger, at de bestemmelser og love1), som de nævnte
rådmænd har givet og vil give til borgernes tarv og nytte, samt de sager,
som på folkesproget kaldes vilkår, og som de har fastsat og ladet offentlig
gøre med kloge borgeres samtykke og vilje, strengt overholdes af alle og
ubrødeligt adlydes samt på intet punkt brydes. Derfor pålægger vi under
trusel om vor nådes fortabelse alle og enhver, som bor hos eder, at de be
stræber sig på nøje at overholde nævnte bestemmelser, love og sager, som
er indført til fælles nytte og tarv, og at efterkomme dem i alt. Men hvis de
nævnte rådmændfor os fremsætter klage over en eller flere, der ikke vil over
holde foranstående, vil vi, foruden den af rådmændene ansatte bødestraf,
revse og straffe ham eller dem på en sådan måde, at de øvrige lovens for
agtere med rette kan afskrækkes og ikke drister sig til at forsøge sådant i
fremtiden. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette
brev. Givet i det herrens år 1321 dagen før den hellige apostel Paulus’
omvendelse.

E

1) se Danmarks gamle Købstadlovgivning I 90 ff.
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1321. 28. januar. Kolding.

Kong Kristoffer 2. stadfaster Koldings privilegier og friheder.
Original i rigsarkivet.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
u dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi til nærværende brevvisere vore elskede
bymænd i Kolding tilstår og giver alle de nåder og friheder1), som de
vides frit at have haft af vore forfædre Danmarks konger, idet vi stad
fæster dem alle og enhver med dette brev. Derfor forbyder vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen, af hvad stand han end måtte
være, drister sig til at forulempe bymændene på nogen måde på trods af

K
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4-februar 1321

Nr. 333

dette brev eller at forurolige dem i noget, såfremt han vil undgå vor vrede
og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i Kolding i det herrens år 1321 første onsdag efter dagen for
den hellige Paulus’ omvendelse, i vor nærværelse.
1) ikke bevarede.

1321. 30. januar. Ribe.
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Biskop Jens af Ribe vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1320 28. juni.
Original i rigsarkivet.

ens, af Guds nåde biskop i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
I skal vide, at vi har set et brev af den berømmelige herr Kristoffer,
af Guds nåde de danskes og venders konge, uskrabet, ustunget, uden
skade på noget punkt og af følgende ordlyd: Kristoffer, af Guds nåde
de danskes og venders konge, o.s.v. (=nr. 223). Til vidnesbyrd om, at
vi nu har set nævnte brev, har vi ladet vort segl hænge under dette brev
på nævnte kannikers anmodning. Givet i Ribe i det herrens år 1321 før
ste fredag før vor frue kirkegang.

J

1321. 4. februar. Oldenburg.
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Grev Johan 3. af Holsten erkender at skylde staden Oldenburg 130 mark lybsk,
bl. a. fordi den har skaffet ham forsyninger til hans togt mod Femern.
Original i Gottorp.

ohan, af Guds nåde junker af Holsten og Stormarn, til alle, som får
dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer med dette brev, at vi skylder vore elskede rådmænd og borgerskabet i vor stad Oldenburg 150 mark lybsk, for det første for
de levnedsmidler, som venligt og velvilligt blev fremskaffet af samme rådmænd og borgerskab og tilsendt os til det togt, som vi har gjort i Ditmarsken1),
for det andet for de levnedsmidler, som blev fremskaffet og tilsendt os to
gange, da vi red med væbnede mænd i vor elskede onkel2), herren af Meklenborgs følge3), og for det tredje for de levnedsmidler, som blev fremskaffet
af de fornævnte og tilsendt os til det opbud, vi havde mod Femern4)........

J

Nr. 334

6. marts 1321
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Til klart vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Oldenburg i vor nærværelse og med de herrer Friedrich af Krem
pen, Emmeke af Sandberg, Emmeke Woseken, Nicolaus von dem Dorn,
riddere, og Markvard Karsow, foged, vore tro råder, til stede som vidner
for det anførte i det herrens år 1321 dagen efter martyren St. Blasius’ dag.
1) 1319. — 2) brugt i vid betydning, Henrik 2. af Meklenborg var gift med en brandenburgsk prinsesse Beatrix, datter af markgrev Albrecht 3.; Johans moder Agnes
(Erik Glippings enke) var datter af markgrev Johan 1., farbroder til Albrecht 3. —
3) i årene 1317—19 ses grev Johan gentagne gange at have været i fyrst Henriks følge. —
4) den latinske original har congregacionem quam aduersus Tmbriam habebamus. Baggrunden
herfor må sikkert søges i Detmars beretning til år 1320, at kong Kristoffer ikke opfyldte
det løfte, han havde givet grev Johan på Femern, men selv besatte landet, cf. nr. 173
og nr. 324, samt Detmars ord des wurden se grote unvrende.
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1321. 6. marts.

Lübecks råd meddeler rådet i Stralsund den vedtægt, som Hamborgs og Lübecks
råd har givet for bødkerne i deres stæder, og beder det overveje at indføre samme ved

tægt i Stralsund.
Afskrift i Stralsund.

ådmændene i Lübeck til de hæderværdige og kloge mænd, deres elskede
- venner de herrer rådmænd i Stralsund, al mulig tjeneste og hæder
med kærlighed1).

R

Ligeledes må ingen fæste en svend til tjeneste på vilkår, at han skal være
fri for tjeneste på den tid, hvor man tager til skånemarkederne . . .
Givet i det herrens år 1321, fredag før Invocavit.
1) jf. nr. 335. 337.

1321. 13. marts.

335

Greifswald stad indfører den samme vedtægt for bødkerhåndværket, som gælder i

Lübeck, Hamborg, Wismar, Rostock og Stralsund.
Indført i Greifswald Stadtbuch.

lle skal vide, at vi vil, at nedenskrevne vedtægter, som bødkerne i
. stæderne Lübeck, Hamborg, Wismar, Rostock og Stralsund iagttager
og overholder, sikret under straf skal overholdes fast af vore bødkere . . .

A

269

marts

152z]

Nr. 337

Fremdeles må ingen fæste en svend til tjeneste indtil rejsen til Skanør,
således at han fra da af fritages for tjenesten . . .
Dette er skrevet ovennævnte år1) fredag før søndagen Reminiscere.
1) 1321.

1321. 14. marts. Holbæk.
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Kong Kristoffer 2. stadfæster sine forfædres privilegier til kapitlet i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

ristoffer, 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 ønsker, at alle de friheder og gunstbevis
ninger, som vore elskede kanniker i Lund hidtil har haft frit af vore
forfædre, — således som det udførligt indeholdes i deres privilegier1)
—, skal være gyldige og urokkelige, og at vi stadfæster dem med dette
brev. Vi forbyder strengt, at nogen af vore fogeder eller deres officialer
eller nogen anden vover at forulempe dem eller deres undergivne mod
dette brev, såfremt han ønsker at undgå kongens vrede og hævn. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det herrens
år 1320 første lørdag efter dagen for den hellige pave Gregorius i vor nær
værelse.

K

1) 1085 21. maj. 1135 6. jan. 1186 f. 12. maj. 1203 u.d. 1213 13. maj. 1232 2. juni.
Fremdeles DRB II 1 nr. 87 (1252 29. dec.) nr. 446 (1264 22. okt.) II. 3 nr. 280 (1288
3. febr.) nr. 283 (1288 17. marts). II 4 nr. 132 (1294 16. juli). II 5 nr. 248 (1303 4. apr.)
nr. 251 (1303 9. april) og nærværende bind nr. 86 (1319 24. marts).

1321. [29. marts]’).
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Rådene i Lübeck, Hamborg, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald ind
fører ensartede vedtægter for bødkerne i deres stæder.
Original i Rostock.

det herrens år 1321 blev der truffet følgende kendelse vedrørende bød
kerne: De herrer rådmænd i Lübeck, Hamborg, Wismar, Rostock,
Stralsund og Greifswald har sammen med stædernes bødkere besluttet:

I

Nr. 338

10. april 1321

270

Ligeledes må ingen fæste en svend til tjeneste på vilkår, så at han er fri
for tjeneste på den tid, hvor man sejler til Skåne.
i) datoen fremgår af en plattysk udfærdigelse.

1321. 10. april. Roskilde.

338

Kong Kristoffer 2. stadfaster Roskilde kapitels privilegier og friheder.
Original på universitetsbiblioteket.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
-dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt med dette brev, at vi, idet vi tager de ærværdige mænd
og vore med Kristus elskede herrer kanniker fra Roskilde tillige med alt
deres kirkelige og verdslige gods samt alle deres undergivne under vor fred og
beskyttelse for særligt at forsvare dem, tilstår dem alle de samme nåder og
friheder, som de vides hidtil at have haft med hensyn til alt deres gods afvore
forfædre og af os1), således som det udførligt står i deres privilegier. Yder
mere stadfæster vi med dette brev alle privilegier, som er givet dem af
vore forfædre, hvilke friheder og nåder de end måtte indeholde. Derfor
forbyder vi også strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen
af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden vover imod dette
brev på nogen måde at forulempe dem eller nogen af deres eller også
nogen af deres undergivne med hensyn til de ovennævnte friheder, så
fremt han ønsker at undgå vor kongelige hævn. Givet i Roskilde under
vort segl i det herrens år 1321 fredag før palmesøndag med vor søn Erik,
herr Lars Jonsen, drost, og mange andre af vore råder som vidner.

K

1) 1241. 2. juli. DRB II 2 nr. 109 (1268. 13. juni). II 6 nr. 109 (1308. 14. febr.).

[1321]. 12. april. Örebro.

339

Sveriges rigsråd meddeler Norges rigsråd, at ingen svensker er delagtig i Ulf
Saksesens tilfangetagelse, men at denne formodentlig er foretaget af unge mænd og

fremmede fra Varberg.
Langebeks Diplomatarium.

arl af Linköping, og Israel af Vasterås, af Guds nåde bisper, Knut Jons- son, Filip Ulfsson, Ture Ketilsson, Knut Magnusson, Stefan Röriks-

K
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iy. april 1321

Nr. 340

son, ErikTuresson, Peter Likvidsson, BoNilsson, Hemming Odgisleson, Sigmund Eringislesson, Tord Bonde, Gisle Elinesson, Jon Nilsson, riddere, Nils
Abjdrnsson, Gustav Turesson, Jon Tholfsson, Sigmund Keldorsson, Ragnvald Magnusson og de øvrige riddere og væbnere, samme herre konges
rigsråder af Sveriges rige nylig samlet til hof i Orebro by, til de ærværdige
fædre i Kristus herr Elav, af Guds nåde ærkebiskop af Nidaros, bisperne og
alle andre af den stormægtige fyrste herr Magnus af Guds nåde Norges og
Sveriges konges rigsråder i Norges rige, helsen, et lykkeligt liv og hilsen
med Gud.
Den velbyrdige ridder herr Finds sendebud har meddelt os, at den gode
og tapre mand Ulf Saksesen af Eders rige i strid med Eders love er blevet
taget til fange, idet han anførte, at nogle folk fra vort rige skulde have
ydet hjælp og støtte til dette — hvilket vi ikke tror er gjort af nogle af vore
landsmænd, men snarere har nogle unge mænd og udlændinge fra Varberg med en afskyelig forvovenhed dristet sig dertil . . .
Skrevet palmesøndag på det ovennævnte sted.

1321. 17. april.

340

Biskop Jens af Ribe lægger den gejstlige jurisdiktion i Frøsherred, Kalslund
herred og på Mandø under kantorembedet i Ribe.
Original i rigsarkivet.

ens, af Guds nåde biskop i Ribe, til alle, der får dette brev at se, hilsen
evindelig med gud.
Det bør ikke anses for angribeligt, hvis menneskelige bestemmelser på
grund af tidernes omskiftelighed ændres, navnlig da det, som er fastsat
med rimelighed, ofte ændres med større rimelighed og til større nytte.
Da det provsti, som salig provst Jakob kaldet kantor besad, er sunket ned
til sådan usselhed og fattigdom, at det alene ikke er nok for nogen ret
skaffen mand, har vi derfor, efter med vort kapitel at have forhandlet
angående dette og nøje overvejet sagen, med nævnte kapitels samtykke
besluttet at træffe følgende ordning deraf, nemlig at Frøs herred og
Kalslund herred sammen med Mandø skal henlægges til kantorembedet
evindelig, således at den, der til enhver tid måtte være kantor i Ribe frit
skal have jurisdiktionen over samme uden at skulle aflægge regnskab.
Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med vort kapitels segl hængt
under dette brev. Givet langfredag i det herrens år 1321.

J

Nr. 341

26. april 1321
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1321. 26. april.

272

Kanniken Broder Degn i Århus opretter et kanonikat og en præbende ved Århus

Clemens kirke og indstifter årtid for sig selv.
Afskrift i Århusbogen.

den hellige og udelelige treenigheds navn! Jeg, Broder Degn, kannik i
Århus, har hidtil været fastholdt og optaget af timelige sorger og over
vættes bekymring for det forgængelige, men nu er jeg vågnet op ligesom
af en dyb dvale og altfor silde, og idet jeg overvejer og betænker fortidens
nytteløse og farefulde idrætter, nutidens sandelig i enhver henseende
smertelige husvalelse og al fremtidens svævende usikkerhed på dette livs
svigefulde bane, har jeg i sandhed lært, at døden, der er de levendes yder
ste mål1), uafladeligt ligger på lur efter dem, der lever i kødet, som de døde
liges visseste fjende, men at dens sted og måde og time er ukendt for alle,
og således med den sorgløse menneskeslægt under sikre og usikre forhold
driver et sørgeligt spil for at slutte på en overraskende måde, så at ikke få,
der er beredte og modne, ved dødens pludselige komme til fare for deres
sjæl styrter og falder i afgrunden.
Derfor har jeg fattet en god beslutning og bestemt forsigtigt at vælge
at komme døden i forkøbet fremfor at overraskes af den: med den for
gængelige sold for min møje og lønnen for min møjsommelige bekymring
har jeg ved min forstands fulde brug, karsk på legeme, i fri og af alle uhin
dret rådighed over mine besiddelser bestemt at erhverve den varige hvi
les glæder og opnå den evige lyksaligheds husvalelse, som varer bestandigt,
og til pryd for Guds hus, og for at antallet af dem, der tjener Gud i
samme hus, kan forøges, til evig erindring om mig selv og til frelse for mine
synder at oprette et kanonikat og en præbende, nemlig en præbendes
formue og et bord, hvad enten kannikerne ved St. Clemens kirke i
Århus, til hvilken jeg er særligt bundet og fast forpligtet, lever adskilt eller
samlet, på grundlag af mit gods, nemlig min mølle, som hedder Holme
mølle, som nu er udlejet for elleve øre mel, min gård i Grimskær, for en
halv mark korn, og min gård i Brynnæ2), i hvilken nu bor Peder Ovesen,
for seks øre årlig, indtil jeg på en bedre og nyttigere måde kan stille andet
gods af samme værdi til rådighed for samme kirkes kapitel til de kannikers bord, som måtte sidde i samme kanonikat og præbende, og deres
efterfølgere i overensstemmelse med, hvad der hidtil har været og i frem
tiden vil blive skik og brug, og Holmstrup i Tiist sogn med alt tilliggende,
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dyrket og udyrket, — dette giver jeg som præbendens formue, efter først
desangående at have søgt og opnået tilladelse af den ærværdige fader herr
Esger, biskop af Århus, og samtykke af kapitlet sammesteds, at bestå til
evig tid i alle henseender på lige fod med de tidligere kanonikater og præbender i samme kirke.
Og til kanonikatet og præbenden præsenterer jeg nu i Guds navn først
herr Johannes afWesenberg, kannik i Reval, en mand, der er sædelig af
vandel, vellært, forfaren i timelige anliggender, omgængelig og beskeden
af natur, og beder om, at han må blive indsat i samme kanonikat og præbende, og jeg vil, at han optages og indsættes i kirken og kannikekollegiet
i kraft af kanonisk udnævnelse3), nemlig at der tildeles ham sæde i koret,
stemme i kapitlet og plads ved bordet for ham selv og hans tjener eller
tjenere, hvis han skulde blive forfremmet til en dignitet, i overenstemmelse med hvad der hidtil har været skik og brug, eller også hvad man i
fremtiden i kapitlet enigt og samdrægtigt måtte bestemme, hvis denne
sædvane skulde ændres, idet jeg dog beholder og forbeholder mig, så
længe jeg lever, fri præsentationsret til kanonikatet og præbenden på de
fornævnte betingelser.
Fremdeles iagttager jeg nøje og finder, at tiden bestandig iler afsted
i dette liv, og at menneskets korte dage ved dødens snigende komme,
næsten umærkeligt, lidt efter lidt, fra dag til dag, gradvis slettes ud, og når
disse er udrundet, og ånden er opgivet, gives der den døde på jorden kun
dødens bolig, blot den mørke og usle grav til legemet, og her i denne ver
den bliver intet uden den blotte erindring om livets gerninger, hvadenten
de er gode eller slette. Derfor ønsker jeg at afværge, at jeg går i glemme,
død for verden og upåagtet, som om jeg aldrig havde levet; idet jeg øn
sker, at dog den dødsdag, som Gud vil give, og som ved hans styrelse hvert
år vender tilbage, skal bringes i erindring, giver jeg mit gods i Tiist til evig
afholdelse af min årtid i domkirken og i de øvrige kirker i fornævnte Århus
stad, og for at Gud kan dyrkes på frommere vis fra nu af til større husvalelse
for min sjæl med messer, vigilier og bønner, at forvaltes frit til evig tid til
de fornævnte formål af samme herr Johannes og hans efterfølgere i kano
nikatet og præbenden, som jeg opretter, og for at indtægterne af samme
gods, — idet det hvert år nu giver en halv mark korn og to mark penge i
indtægt, — kan blive fjorten mark kobberpenge, vil jeg forøge dem med så
vel rørligt gods som jorder, af hvilke indtægter jeg bestemmer, at der skal
finde en uddeling sted på følgende måde: først skal der ligeligt uddeles
2. Række. VIII.
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og fordeles fire mark penge mellem de kanniker, som overværer mes
serne og vigilierne, og tolv øre mellem vikarerne, som overværer det
samme. Fremdeles skal der til dominikanerne gives en mark på min årtid
i rede penge, til hver sognepræst en øre, til ringerne sammesteds en halv
øre, til ringerne i kathedralkirken en øre, til fattige peblinge seks øre og til
andre fattige ti øre. Og hele restsummen udover det forudskikkede udsæt
ter og henlægger jeg til forbedringen af dette gods og til køb af alterlys
hvert år. Til vidnesbyrd herom og til større sikkerhed er mit segl hængt
under dette brev. Forhandlet og givet i det herrens år 1321 på den søndag,
da der synges Quasi modo geniti.
1) mors linea ultima rerum— den yderste målstreg er døden (Horats). — 2) se Trap4
VII 207. — 3) gengiver institutio canonica, der er teknisk betegnelse for den af trediemand foretagne udnævnelse af en kannik (i modsætning til indvalg).
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1321. 26. april.

Biskop Esger af Århus, fens Duus, ærkedegn, Jakob kantor og Århus kapitel
stadfæster kanniken Broder Degns oprettelse af et kanonikat og en præbende ved
Århus Clemens kirke og hans dermed forbundne dispositioner.
Afskrift i Århusbogen.

sger, af Guds nåde biskop i Århus, Jens Duus ærkedegn, Jakob kantor,
I og hele kapitlet ved samme kirke til alle, der ser dette brev, (ønsket
om) at varetage de timelige goder så viseligt, at de kan fortjene lykkeligt
at nå frem til de evige goder.
Hastigt som røgen svinder menneskets korte dage, og dets åremål
løber ilsomt og forsvinder som en skygge1). Den, hvis tanke er klog og for
synligt skuer ind i fremtiden, bør derfor, medens legemets kraft endnu er
usvækket, og der endnu er tid til rådighed, og når hans timelige gods gør
det muligt for ham, bruge samme gods så klogt og skabe husvalelse for sin
sjæl så betids, at han, efter sit livs aften, når han er blottet for alt det for
nævnte, ikke til evig tid skal begræde, at han har taget fejl. Med øjet og
tanken klogt rettet på dette har den gode mand herr Broder2), vor elskede
kannik, der endnu ejer sundhed i henseende til sine beslutninger og sit
legeme, fattet det ønske og den hensigt at ombytte nogle besiddelser, som
hidtil har tjent til hans legemes behov, og som lægger en tung byrde af be
kymring og møje på ham, med en forøget dyrkelse af Guds navn, med en
prydelse af guds hus, med sin sjæls frelse og med den evigt varende hvile,
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og på grundlag af disse sine besiddelser at skabe en kannikepræbende til
rådighed for en kannik, i vor St. Clemens kirke i Århus til Guds pris og til
evig ihukommelse af ham selv, idet han ydmygt og indtrængende ansøger
os om at yde dette hans fromme og nyttige forsæt vor tilslutning, vel
vilje og billigelse.
Vi, som arbejder i herrens vingård3) og bærer dagens byrde og hede,
giver ham derfor vort samtykke, for at der ved vor hjælp kan holdes en
værdigere og større gudstjeneste, og vi kan få en frelsebringende medar
bejder og en mere frugtbringende lettelse i vort arbejde, og yder ham i
denne sag vor glade billigelse, for at hans fromme forsæt kan blive virkelig
gjort og føres ud i livet i vor ovennævnte kirke; og herr Johannes af We
senberg, kannik i Reval, som med rette bør prises for sine sæder og sin
lærdom, og som samme herr Broder har præsenteret os til samme kannike
præbende, optager vi med glæde, og vi tager ham til os som kannik og broder
med al den ret, med hvilken en kannik plejer at optages og bør optages, idet
vi tildeler ham en stol i koret, en plads ved bordet og en stemme i kapitlet,
idet vi fremdeles under og tilstår samme herr Broder, at han, hvergang
kannikepræbenden i hans levedage måtte blive ledig, skal have og be
sidde fuld ret til at præsentere egnede personer til samme. For at dette
kanonikat og denne præbende kan bestå i vor oftnævnte kirke efter denne
regel evindelig, og for at samme herr Broder ikke skal blive berøvet sin
præsentationsret, sålænge han lever, har vi ladet vore segl hænge under
dette brev til klart vidnesbyrd herom og til større sikkerhed. Forhandlet
og givet i det herrens år 1321 på den søndag, da man synger Quasi modo
geniti.
1) Psalme 144,4. — 2) nr. 341. — 3) Matth. 20,12.
1321 30. april (Reg.Dan. nr. 1900) = DRB II 2 nr. 289.

1321. 30. april. Avignon.
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Biskop Henrik af Lübeck overlader efter mægling af bispen af Slesvig vikaren
Alwin af Husen indtægter på 13 mark af landsbyen Lübbersdorf
Original i Oldenburg.

i Henrik, af Guds nåde biskop i Lübecks kirke, ønsker, at det skal være
vitterligt for alle, der får dette brev at se, at afdøde herr Albert kaldet
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af Boizenburg, salig ihukommelse, kannik i vor kirke, købte en landsby
ved navn Lübbersdorf beliggende i Oldenburg sogn i vort stift, der som
det siges hørte til bispens bord, af den ærværdige fader, god ihukommelse,
herr Burchard, vor forgænger, til frelse for sin sjæl for at indrette et evigt
vikariat, til hvilket vikariat han præsenterede nævnte præst Alwin kaldet
af Husen, og ham overdrog han 15 marks indtægter i lybsk mønt i
nævnte landsby med al ret og retspleje. Vi vil, at disse indtægter fra nu af
og i fremtiden hvert år skal betales fornævnte Alwin, vor præst og vikar,
af nævnte landsbys fæstere eller beboere, og vi sætter ham i besiddelse eller
kvasi-besiddelse af samme gods, frugter og rettigheder, idet vi lover ham
ikke i vor tid personligt eller ved vore fogeder at lægge ham nogen hindring
i vejen på nogen måde under oppebærelsen af fornævnte indtægter og
rettigheder, med forbehold af vor, vor kirkes og vore efterfølgeres ret og
den overenskomst, der ved den ærværdige fader herr bispen af Slesvig er
sluttet mellem os og nævnte Alwin i ovenstående anliggender. Givet i
Avignon i det herrens år 1321, den sidste dag i måneden april, i nær
værelse af de ærværdige og gode mænd herrerne Jens, kannik i Slesvig
kirke og provst i Ellumsyssel, og magister Johannes kaldet Bule, kan
nik og skatkammermester i Lübeck, og Kristoffer kaldet af Karsow, kan
nik i Hamborg. For at dette kan stå fast og urokket ved magt, har vi
ladet vort segl hænge under dette brev.
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1321. 4. maj. Ringsted.

Kong Kristoffer 2. tager Randers by under sin beskyttelse, stadfaster dens privi
legier, giver borgerne toldfrihed i hele riget undtagen ved Skånemarkedet og forbyder,

at borgerne tager fremmede til sagførere i sager, der er rejst i Randers.
Efter vidisse 1436 10.februar (Randers museum).

ristoffer, 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 tager vore elskede bymænd i Randers til
lige med alt deres gods og deres undergivne under vor fred og beskyttelse
for særligt at forsvare dem, idet vi med dette brev stadfæster alle privile
gier, rettigheder og friheder, som bymændene vides at have haft frit af
vore forfædre1); vi tilføjer den særlige nåde, at de, hvor bymændene end
måtte komme indenfor vort rige Danmark undtagen ved markederne i
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Skanør og i de skånske egne i markedstiden, da nedsaltning foretages
sammesteds af alle, skal være frie og undtagne for al betaling af told.
Derfor forbyder vi også strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at
nogen af vore fogeder eller deres officialer eller nogen anden, af hvad
stand eller stilling han end måtte være, på nogen måde hindrer eller for
ulemper dem eller nogen af deres undergivne på liv eller gods imod dette
brev, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn, idet vi yder
mere strengt forbyder, at nogen af fornævnte bymænd drister sig til at
betro sin sags førelse til nogen udenfor byen boende person i nogen sag,
der er rejst i nævnte by, eller at nogen fremmed drister sig til at modtage
nogen sags førelse mod dem eller nogen af dem i fornævnte anliggender
på nogens begæring, når blot den skadelidte kan få sin ret i selve byen;
i modsat fald føre han sagen, hvor han kan få sin ret. Til vidnesbyrd herom
har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Ringsted i det her
rens år 1321, dagen efter den 3. maj2) i vor nærværelse.
1) DRB II 5 nr 179 og 6 nr. 335. — 2) det hellige kors’ optagelse.

1321. 6. maj. Avignon.
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Biskop Henrik af Lübeck pålægger Henrik Goldoge at skaffe Lübeck kirke dækning
for et beløb, kirken har tilgode i Wismar.
Afskrift i Lübeck.

i Henrik, af Guds nåde biskop i Lübeck, hilser med herren Eder herr
Henrik Goldoge, vor elskede ven . . .
Givet og forhandlet i Avignon i nærværelse af de ærværdige mænd herr
Jens, kannik i Slesvig, magister Johannes Bule, kannik og skatkammer
mester i Lübeck, herr Kristoffer, kannik i Hamborg, og herr Johannes af
Lübeck, munk i Cismar kloster. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort
segl hænge under dette brev. I det herrens år 1321 den 6. maj.
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Kong Kristoffer 2. tager indbyggerne i Køge under sin beskyttelse og stadfæster

deres privilegier.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.
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ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
h. dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har taget nærværende brevvisere, vore
elskede bymænd i Køge med alt deres gods og deres undergivne under vor
fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem, idet vi giver dem alle privile
gier, rettigheder, friheder og nådesbevisninger, som de har påvist at have
haft frit af vore forgængere1), og som vi ønsker at stadfæste med dette
brev. Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse,
at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad
stand eller stilling han end måtte være, drister sig til på nogen måde at
forulempe bymændene i Køge eller nogen af dem eller nogen person imod
dette brev eller at fortrædige dem i nogen henseende, såfremt han vil
undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Præstø2) i det herrens år 1321 på Kristi
himmelfartsdag i vor nærværelse.

K

1) DRB II 3 nr. 307. II 4 nr. 97. 103. 104. II 5 nr. 34. 196. — 2) Langebek medde
ler, at ifl. en anden tradition var udstedelsesstedet Snesere.
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1321. 2. juni.

Kong Edward 2. af England meddeler fogederne i Scarborough, at købmanden
Peter de Welwick, som i Ålborg havde ladet et skib med rug, er blevet overfaldet og
udplyndret af Hollændere, og pålægger fogederne at beslaglægge hollandske varer til
en tilsvarende værdi.
Kopi i Record Office, London.

ongen til sine fogeder i Scarborough, hilsen. Da for nyligt vor købmand
^og borger Peter de Welwick fra Ravenser har underrettet os om, at
han havde ladet et skib i Østerled1) ved Ålborg i Danmark med rug og
andet gods og varer til en værdi af 60 pund sterling med det formål at ud
føre det derfra til vort rige i handelsøjemed, og at nogle misdædere fra
byen Vlissingen i greven af Hainauts magtområde, da omtalte skib var
på vej over havet mod vort rige, angreb dette ved Zeelands kyst . . .
og tog det med gods og fornævnte handelsvarer, . . . har vi gentagne
gange ved vore breve bedt omtalte greve om, at han skulde skaffe samme
Peter retsfyldestgørelse . . . Dog har samme greve intet ladet foretage
som svar herpå ... Vi befaler derfor, at I ufortøvet beslaglægger alt
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gods og handelsvarer tilhørende nævnte greves mænd og købmænd, og som
findes i Eders fogedi til et beløb af 60 pund sterling . . . Givet den 2.
juni (1321).
1) forlægget har Estland, der her må betyde Østerled, ligesom Esterling betegner en
mand fra østersøområdet.

1321. 4. juni. Ribe.
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Ærkebiskop Esger af Lund vidimerer og stadfæster biskop Jens af Slesvigs brev
af 1311 29. april.
Afskrift i rigsarkivet.

sger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund og Sveriges primas, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set og læst et brev fra vor ærværdige fader herr
Jens, af samme nåde Slesvigs biskop, som ikke gav anledning til mistro, og
som var uden fejl og ord for ord havde følgende ordlyd: Jens, af Guds nåde
biskop i Slesvig, til alle, der ser dette brev, o.s.v. (= DRB II 6 nr.341).
Vi billiger, godkender og stadfæster med dette brev denne nådige gave
og bevilling og sammes bekræftelse, der således er foretaget på lovlig og
kanonisk vis. Til vidnesbyrd om denne bekræftelse har vi ladet vort segl
hænge under dette brev. Givet i Ribe i det herrens år 1321, ottendedagen
efter Kristi himmelfartsdag.

E

1321. 7. juni. Vordingborg.

349

Kong Kristoffer 2. tager Tommarp kloster under sin beskyttelse og bekræfter dets

privilegier.
Afskrift i Vidisse af 1430 13. september (rigsarkivet).

ristoffer, 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 tager nærværende brevvisere vore elskede
herrer abbeden og hele det menige konvent i Tommarp tilligemed alt deres
gods og deres undergivne under vor fred og beskyttelse for særligt at for
svare dem, idet vi overlader dem alle de friheder og nåder, som de vides
frit at have haft af vore forfædre Danmarks konger1), og bekræfter samme,
hver og en, med dette brev. Derfor forbyder vi også strengt under trusel
om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer
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eller nogensomhelst anden, af hvad stand eller stilling han end måtte være,
drister sig til på nogen måde at forulempe dem eller en af deres under
givne på liv eller gods mod dette brev eller at fortrædige dem i nogen hen
seende, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Vordingborg i det her
rens år 1321 på pinsedag i vor nærværelse.
1)

i i61

27. marts.

1321. 8. juni. Næstved.

350

Kong Kristoffer 2. tager Slagelse under sin beskyttelse og bekræfter byens privi
legier.
Afskrift på universitetsbiblioteket.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
b. dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi tager nærværende brevvisere vore med
Kristus elskede bymænd af Slagelse tilligemed deres gods og undergivne
under vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem; vi overlader
samme alle de privilegier og rettigheder med friheder og nådesbevisninger, som de kan godtgøre, at de frit har haft af vore forfædre1), og be
kræfter dem med dette brev. Derfor forbyder vi strengt under trusel
om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller
nogen anden, af hvad stand eller stilling han end måtte være, drister sig
til at besvære eller fortrædige fornævnte bymænd eller nogen af dem på
liv eller gods imod den nåde, vi hermed skænker dem, såfremt han vil
undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Næstved i det herrens år 1321, anden
pinsedag.
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1321. 9. juni. Vordingborg.

Kong Kristoffer 2. meddeler det estniske adelskab, at han efter forhandlinger med
dets udsendinge er rede til at modtage dets hyldning i løbet af denne og den efterføl

gende sommer.
Gammel tysk oversættelse i det estniske ridderskabs arkiv (Dorpat).
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ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge og hertug i Est.. land, til de ædle mænd, riddere og væbnere, vore kære vasaller i
Estland, hilsen og nåde.
I skal vide, kære mænd, at de ædle og vise mænd herr Friedrich af
Wrangel, Karsten af Scherenbeck, Johan af Sorsuere og Bartholomeus
af Vellin som særlige udsendinge for Eders korporation på Eders vegne
har underrettet os om, at I fra nu af ligesom tidligere vil yde os og vore
efterkommere i vort rige tro tjeneste, skyldig hyldning, og alt andet, som
I efter retten er pligtig at yde og vise Eders herre, i skyldig troskab,
velvilje og kærlighed, og aldrig skilles fra Danmarks krone. På grund af Eders
rosværdige troskab vil vi komme Eder imøde med en passende godkendelse,
således som det sømmer sig for den kongelige højhed, og tage alle og en
hver af Eder i vor kongelige nåde som os behagelige mænd, idet vi af
hjærtet tilgiver Eder den vrede og den uoverensstemmelse, der som følge
af vreden har eksisteret (mellem os) af forskellige årsager, og vi vil nu ære
Eder, have Eder kær og af alle kræfter hæve Eder til ære og igen yde Eder
alt det, som en fyrste eller herre er skyldig at yde sine kære, der har hyldet
ham, i al velvilje og nåde og nådigt lade Eder beholde de gamle rettig
heder, som I har haft af vore forfædre, og i ingen henseende antaste
disse, men snarere nådigt med det gode og efter mulighed forbedre dem.
Udover hyldningen af os og den forlening af Eders godser, som I skal
modtage af os, vil vi styrke Eders forhold på den måde, at I denne som
mer — såmange af Eder, som er i stand dertil — kommer til os for den
hyldning, som skal ydes os, og for som omtalt at modtage godserne i for
lening af os, og på samme måde til næste sommer, og til begge tidspunkter
vil vi uden forhaling nådigt, som vi er pligtige til, give Eder forlening. Men
hvis i mellemtiden russerne eller hedningene begynder at angribe Eder —
hvad forhåbentligt ikke sker — og der opstår åbenlys fare eller tvingende
nødsstilstand, på grund af hvilken det vilde volde skade for vort nævnte
Estland, at alle på samme tidspunkt foretog rejser til os, og hvis så den
høvedsmand, som vi tænker på at sende til Eder til vor nytte og til Eders
gavn, sammen med Eder tilbagelægger Eders rejse og fastsætter deltager
antallet til mange eller få, så vil vi godkende og fast overholde det. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Vording
borg i det herrens år 1321 tirsdag i pinseugen i nærværelse af vore råder.

K
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fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad stand, stilling eller
rang han end måtte være, drister sig til at hindre, tynge eller på nogen
måde forulempe vore nævnte borgere på liv eller gods, på deres under
givne, deres friheder og nådesbevisninger, som forudskikket, imod dette
brev, såfremt han ønsker at undgå vor kongelige vrede og hævn. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Vordingborg
i det herrens år 1321 torsdag i pinsen med herr Jens Kande og vore øvrige
råder som vidner, i vor nærværelse.
1) DRB II 1 nr. 164 (1255. 16. august). 236 (1257. 16. sept.) 491 (1265. 10. august).
II 2 nr. 213 (1273. 29. august). 217. (1273. 10. oktober). 377 (1279. 24. juli). 378 (1279.
30. juli). 407 (1280. 9. august). II 4 nr. 259 (1297. 17. juni). 260 (1297. 17. juni). II 6
nr. 333 (1311. 21. marts). — 2) d.v. s. kodificerede.
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Kaution for et brev fra Henrik Hegener til Lund i Danmark.
Notits i Dortmund.

or et åbent brev til Lund i Danmark, sendt på Henrik Hegeners vegne,
gik følgende i borgen: Arnold af Linne, Henrik af Linne, Arnold
af Waltorp og Henrik af Lena sammen med Heinrich Hegener selv
alle for en på det vilkår, at hvad ulempe der deraf måtte opstå var de selv
forpligtede til at give staden oprejsning for.

F

1) indført i protokol mellem notitser af 1320 13. december og 1321 2. juli.
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Kaution for et brev fra Arnold Luttikendorpmunde og hans søster Elisabeth til
Lund i Danmark.
Notits i Dortmund.

'or et åbent brev til Lund i Danmark, sendt på Arnold Luttikendorpmundes og hans søster Elisabeths vegne, gik følgende i borgen: Arnold af
Linne, Wilcken Dobbe, Leo Alutarius og Henrik af Lena. I det herrens
år 1321 på martyrerne Processus’ og Martinianus’ dag.

F
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Bodil, enke efter Povl Jakobsen, overdrager Roskilde Agnete kloster en gård i

Sundbylille i anledning af hendes datters optagelse i klostret.
Original i rigsarkivet.

odil, enke efter Povl Jakobsen, til alle, der får dette brev at se, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev skøder og overdrager det gods,
som jeg har i Sundbylille, til St. Agnete kloster i Roskilde, nemlig en gård
og tre øre jord i skyld, for min elskede datters indtræden i klostret, at be
sidde med rette evindelig på det vilkår, at hun selv oppebærer indtæg
terne af samme gård til sine fornødenheder, sålænge hun lever. Til bevis for
denne overdragelse og handling er mit segl hængt under dette brev. Givet
i det herrens år 1321 på dagen for den hellige Knud konge.

B

1321 13. juli se 1321 12. januar (nr. 329).
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1321. 22. juli. Ribe.

Ribe kapitel vidimerer biskop Jens Bocholt af Slesvigs brev om tienden af Bylderup
sogn.
Afskrift i Løgumbogen.

ibe kapitel til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
. Alle skal vide, at vi har set et brev af den ærværdige fader herr Jens,
af Guds nåde biskop i Slesvig, med følgende ordlyd: Jens, af Guds nåde
biskop i Slesvig kirke, til alle den hellige moder kirkens sønner nu og i
fremtiden o.s.v. som ovenfor1). Til erindring og vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i det herrens år 1321 på dagen
for den hellige Maria Magdalene.

R

1) henviser til et brev af biskop Niels, jf. DRB II 6 nr. 170.
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1321. 24. juli.

Katrine, abbedisse i Roskilde Clara kloster, præsenterer Jakob Kristiansen af

Næstved til Hellevmagle kirke over for Jens Slagelse, kantor, og Ebbe, økonom i
Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.
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øster Katrine, abbedisse for søstrene af St. Clara orden i Roskilde og
hele kollegiet sammesteds, til de ærværdige fædre og gode herrer Jens
Slagelse, kantor i Roskilde kirke, og Ebbe, kannik sammesteds, nævnte
kirkes økonom, al mulig ærbødighed med ydmyg hilsen.
Da vi besidder den fulde patronatsret i Hellevmagle kirke, hvorved det i
medfør af patronatsretten vides at tilkomme os at præsentere en duelig
gejstlig for Eder, ærværdige fædre, præsenterer vi Jakob Kristiansen af Næst
ved, hvem vi anser for at være prøvet i videnskab og vandel, for Eder ved
dette brev, idet vi ydmygt beder om, at I, vore fædre, vil værdiges at over
drage fornævnte kirke, der nu mangler sognepræst, med dens rettigheder
og tilliggender til den nævnte gejstlige på kanonisk vis, navnlig da vi har
iagttaget den af loven foreskrevne tid1) for præsentationen. Til vidnesbyrd
om dette har vi ladet vort klosterkonvents segl hænge under dette brev.
Givet i det herrens år 1321 dagen før den hellige apostel Jakobs dag.

S

1) d.v.s. 6 måneder efter forgængerens død, c. 3 X de concessione prehende III 8.

1321. 24. juli. Bohus.

358

Hertuginde Ingeborg af Sverige slutter på egne og sin søn kong Magnus (Smeks)

vegne en traktat mellem Norges rige og fyrst Henrik 2. af Meklenborg, hvorved
der aftales ægteskab mellem fyrstens søn Albrecht og kong Magnus' søster Eufemia,
og hvorved Norge med fyrsten indgår et forsvarsforbund, der er rettet mod Danmark.
Original i Schwerin.

ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, enke efter herr Erik her
tug, datter af den stormægtige fyrste herr Håkon, fordum Norges højbårne konge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det herrens år 1321 første fredag efter den hellige
Maria Magdalenes dag er der på borgen Bohus mellem vor højtelskede
søn herr Magnus, Sveriges og Norges høj bårne konge, og os som den ene
part og den berømmelige herr Henrik af Meklenborg og Stargard som den
anden part sluttet den overenskomst, at samme konge, vor søn, til samme
herre af Meklenborgs søn junker Albrecht skal skænke og give sin søster
jomfru Eufemia som ægtehustru på sådant vilkår, at samme herre af Mek
lenborg på grund af slægtskabet mellem junkeren og jomfruen på egen be
kostning skal skaffe herr pavens dispensation til ægteskabets indgåelse, og
at samme herre konge, vor søn, skal give sin fornævnte søster som medgift
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fem tusinde mark lødigt sølv efter kølnervægt på Norges riges vegne, så
ledes at han, når ægteskabet er fuldbyrdet og brylluppet holdt, et år fra
bryllupsdagen at regne skal give to tusinde mark lødigt sølv, det næstføl
gende år på samme dag femtenhundrede mark lødigt, og det nærmest
følgende, tredie år, også på samme dag, femtenhundrede mark lødigt,
efter ovennævnte vægt, og disse penge skal til hver af de fornævnte ter
miner erlægges og kvitteres på borgen Bohus, således at de, der mod
tager fornævnte penge, kan rejse med dem i sikkerhed for alle, der vil gøre
og undlade alt af kærlighed til vor højtelskede søn, den nævnte konge, dog
at det i alle tilfælde sker på deres egen risiko.
Fremdeles blev det aftalt, at nævnte junker Albrecht skal give og over
drage som morgengave Gadebusch borg med stad, jord, mænd og samme
borgs øvrige tilliggende til vor fornævnte datter dagen efter brylluppet
på sådant vilkår, at hvis samme junker skulde afgå ved døden før vor for
nævnte datter uden at have avlet børn med hende, skal vor fornævnte
datter frit have fornævnte borg Gadebusch med stad, jord, mænd og øvrige
tilligende, medmindre hun vil vende hjem eller vælger at gifte sig. Hvis
hun gør en af disse ting, skal samme herre af Meklenborg eller hans ar
vinger give vor fornævnte datter tyve tusinde mark lødigt efter kølnervægt.
Men hvis hun, mens hun bor sammesteds, skulde dø i enkestand, skal for
nævnte Gadebusch borg med stad, jord, mænd og samme borgs øvrige til
liggende tilfalde samme vor datters arvinger at besidde, indtil de fuldtud
har modtaget fornævnte tyve tusinde mark lødigt. Men hvis vor fornævnte
datter skulde dø barnløs før herr junkeren, skal der med de penge, som
er givet hende i medgift, foretages, hvad loven i Vendland foreskriver og
billiger.
Fremdeles blev det aftalt, at hvis kongen af Danmark vil angribe vor
fornævnte søn og Norges rige, da skal nævnte herre af Meklenburg og
efterskrevne herrer, nemlig Rudolf, hertug af Sachsen, hans broder her
tug Venceslav, Henneke, greve af Holsten, Gerhard, greve af Rendsborg,
og Gunzelin, greve af Schwerin, fra deres lande med hele deres magt
fjendtligt angribe samme konge af Danmark og hans rige, og hvis nævnte
konge, vor søn, ønsker en sådan tjeneste, bør han i tide meddele herren
af Meklenborg det ved sit visse bud, og hvis han efter et sådant varsel af
en eller anden grund alligevel ikke har den nævnte tjeneste behov, og
samme herre af Meklenborgs hær er indkaldt og samlet, og han efter dette
varsel har sat sig og sine i bevægelse, da skal samme konge, vor søn, være
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forpligtet til på forlangende at yde nævnte herre af Meklenborg en lig
nende tjeneste fra sit land mod kongen af Danmark, og når en sådan
hjælp er ydet af samme herre af Meklenborg og de andre fornævnte
herrer, skal samme vor søn, hvis kongen af Danmark forsøger at angribe
ham eller hans land, med hele sin magt og alle sine hjælpemidler ligeledes
angribe samme konge af Danmark og hans rige ud fra Norges rige.
Fremdeles blev det aftalt, at førend nævnte herre af Meklenborg har
ydet samme vor søn, herre kongen, fornævnte tjenester, skal samme vor søn
og Norges rige ikke forpligtes til at yde ham nogen tjeneste.
Og for at alt det fornævnte skal have en større fastheds styrke, har vi på
tro og love afgivet vort løfte, og den ærværdige fader herr Halvard, biskop
af Hamar, og de velbyrdige riddere, vore efterskrevne, elskede råder af
Norges rige har sammen med os, alle for een, på tro og love givet løfte,
nemlig herrerne Povl Eriksen, Håkon Toresen, Guthorm Helgasen,
Guthorm Kolbjørnsen, Torvard Havardsen, Håkon Ogmundsen, Munan
Bårdsen, Iver Ogmundsen, høvedsmand på Bohus, og Arnfinn Eriksen,
kannik i Hamar. Fremdeles har vi og disse med os på tro og love afgivet det
løfte, at alt det fornævnte bør bestyrkes endnu fastere med segl af de ær
værdige fædre, herrerne ærkebispen af Nidaros og hans lydbisper og andre
velbyrdige mænd af Norges riges råd, som nu ikke har været tilstede.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet oftnævnte herre kongen af Sverige
og Norges segl, vort segl, samt vore fornævnte forloveres segl hænge
under dette brev.
Givet og forhandlet ovennævnte år, sted og dag.
1) ifølge kanonisk ret var ægteskab indenfor fjerde slægtskabsgrad forbudt, jf. DRB
II 1 nr. 91 note 1. Eufemias oldemoder Elisabeth, gift med grev Gerhard 1. af Holsten,
var søster til Albrechts bedstefader Henrik 1. af Meklenborg.
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Hertuginde Ingeborg af Sverige slutter på egne og sin søn kong Magnus (Smeks)

vegne en traktat mellem Sveriges rige og fyrst Henrik 2. af Meklenborg, hvorved der

aftales ægteskab mellem fyrstens søn Albrecht og kong Magnus' søster Eufemia, og
hvorved Sverige med fyrsten indgår et forsvarsforbund, der fortrinsvis er rettet mod

Danmark.
Original i Schwerin.
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ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, enke efter herr Erik
hertug, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det herrens år 1321 første fredag efter den hellige
Maria Magdalenes dag er der på borgen Bohus mellem vor højtelskede
søn herr Magnus, Norges og Sveriges højbårne konge, og os som den ene
part og den berømmelige herr Henrik, herre til Meklenborg og Stargard,
som den anden part sluttet den overenskomst, at samme herre konge, vor
søn, til samme herre af Meklenborgs søn junker Albrecht skal skænke og
give sin søster jomfru Eufemia som ægtehustru på sådant vilkår, at samme
herre af Meklenborg på grund af slægtskabet mellem jomfruen og junkeren
på egen bekostning skal skaffe herr pavens dispensation for ægteskabets ind
gåelse, og at samme herre konge, vor søn, skal give sin fornævnte søster
som medgift fem tusinde mark lødigt sølv efter kølnervægt på Sveriges riges
vegne, således at han, når ægteskabet er fuldbyrdet og brylluppet holdt,
et år fra bryllupsdagen at regne skal give to tusinde mark lødigt sølv, det
næstfølgende år på samme dag femten hundrede mark lødigt og det
nærmest følgende tredie år, også samme dag, femtenhundrede mark
lødigt efter ovennævnte vægt, og disse penge skal hver af de fornævnte
terminer erlægges og kvitteres i Lodose eller Varberg, således at de, der
modtager fornævnte penge, må og kan rejse med dem i sikkerhed for alle,
der vil gøre og undlade alt af kærlighed til vor højtelskede søn, den nævnte
konge, dog at det i alle tilfælde sker på deres egen risiko.
Fremdeles blev det aftalt, at nævnte herre af Meklenborg skal give og
overdrage som morgengave Gadebusch borg med stad, mænd, jord og alt
samme borgs øvrige tilliggende med sin søn til vor fornævnte datter dagen
efter brylluppet på sådant vilkår, at hvis samme junker skulde afgå ved
døden før vor fornævnte datter uden at have avlet børn med hende, skal
vor fornævnte datter frit have fornævnte borg Gadebusch med stad, jord,
mænd og øvrige tilliggende, medmindre hun vil vende hjem eller vælger
at gifte sig. Hvis vor fornævnte datter gør en af disse ting, skal samme
herre af Meklenborg eller hans arvinger give samme vor datter tyve tusinde
mark lødigt efter kølnervægt. Men hvis hun, mens hun bor sammesteds,
skulde dø i enkestand, skal fornævnte Gadebusch borg med stad, mænd,
jord og samme borgs øvrige tilliggende tilfalde samme vor datters arvinger
at besidde, indtil de fuldtud har modtaget fornævnte tyve tusinde mark
lødigt. Men hvis vor fornævnte datter skulde dø barnløs før herr junkeren,

I

289

24* juli 1321

Nr. 359

skal der med de penge, som er givet hende i medgift, foretages, hvad loven
i Vendland foreskriver og billiger.
Fremdeles blev det aftalt, at samme herre af Meklenborg skal tjene vor
nævnte søn, herr kongen og Sveriges rige med to hundrede riddere og
væbnere udrustede med heste og andet nødvendigt, og dem skal han på
egen bekostning og risiko sende til Sveriges rige, hvor da samme herr
konge, vor søn, skal modtage dem og holde dem på egen bekostning og
udgift, og han skal fri dem fra tab og fangenskab inden et halvt år, efter
at det er blevet samme vor søn bekendt, for en sådan sum, som hver af
dem, der er taget til fange, kan yde af sine egne midler. Og hvis nævnte
konge, vor søn, ønsker en sådan tjeneste ydet, bør han udtrykkelig meddele
samme herre af Meklenborg det tolv uger forinden, og hvis han efter
dette varsel ikke har brug for denne tjeneste af en eller anden grund, skal
samme konge, vor søn, alligevel være forpligtet til at yde nævnte herre af
Meklenborg en lignende tjeneste med tohundrede bevæbnede riddere og
væbnere ligeledes tolv uger, efter at det er varslet ham af herren af Meklen
borg.
Fremdeles blev det aftalt, at hvis kongen af Danmark vil angribe vor
fornævnte søn og Sveriges rige, da skal nævnte herre af Meklenborg og
herrerne Rudolf, hertug af Sachsen, hans broder Venceslav, Henneke,
greve af Holsten, Gerhard, greve af Rendsborg, og Gunzelin, greve af
Schwerin, fjendtligt angribe samme konge af Danmark og hans rige fra
deres lande med hele deres magt, foruden den hjælp med de fornævnte
tohundrede riddere og væbnere, som samme Meklenborger alligevel er for
pligtet til at yde vor nævnte søn.
Og når sådan hjælp er ydet af samme herre af Meklenborg, skal samme
vor søn, hvis kongen af Danmark forsøger at angribe ham eller hans land,
med hele sin magt og støtte fra Sveriges rige ligeledes angribe kongen af
Danmark og hans rige fra sit land, og dog forpligtes til at yde de fornævnte
tohundrede riddere og væbnere som hjælp til herren af Meklenborg. Frem
deles blev det aftalt, at førend nævnte herre af Meklenborg har ydet samme
vor søn, herr kongen, den fornævnte tjeneste, skal samme vor søn og Sve
riges rige ikke forpligtes til at yde ham nogen tjeneste.
Og for at alt det fornævnte kan have en større fastheds styrke, har vi
på tro og love afgivet vort løfte, og de efterskrevne velbyrdige riddere og
væbnere har ligeledes alle for een på tro og love givet løfte, nemlig herrerne
Mathias Ketilmundsson, Håkon Läma, Lyder af Küren, Johan Küren, Knud
2. Række. VIII.
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Porse, Magnus Nilsson, riddere, Erengisle Nåskonungsson, Karl Nåskonungsson, Peter Nilsson og Anund Sture, væbnere, vore elskede råder.
Vi har fremdeles lovet, og med os de fornævnte riddere og væbnere, at vi
med al mulig omhu og omsorg vil foranledige, at alt det foran nævnte, så
snart som rigens råder træder sammen, kan blive sikkert bestyrket med segl
af vor oftnævnte søn herre kongen og de ærværdige fædre og herrer ærke
bispen af Uppsala og hans lydbisper og andre velbyrdige mænd af rigens
råd, som nu ikke har været tilstede. Til vidnesbyrd herom har vi ladet
vort segl og vore fornævnte forloveres segl hænge under dette brev. Givet
og forhandlet ovennævnte år, sted og dag.
360

1321. 24. juli. Bohus.

Fyrst Henrik 2. af Meklenborg slutter gennem sin ridder Martin von der Hude

aftale med kong Magnus af Sverige og Norge og dennes moder hertuginde Ingeborg
om ægteskab mellem fyrstens søn Albrecht og kongens søster Eufemia og om at
hjælpe kong Magnus mod mulige angreb fra kongen af Danmarks side.
Original i rigsarkivet.

enrik, af Guds nåde herre til Meklenborg og Stargard, til alle, der
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud . . .
Ligeledes blev det aftalt, at hvis vor herre kongen af Danmark skulde
angribe fornævnte herre kongen af Norge, så vil vi og nedenskrevne herrer
nemlig hertug Rudolf af Sachsen og hans broder hertug Venceslav, vore
nevøer, Gerhard og Johan, grever af Holsten og grev Gunzelin af Schwerin, vore kære onkler, med al vor magt sørge for at angribe samme herre
kongen af Danmark og hans rige fra denne side. Og hvis nævnte herre
kongen af Norge vil have denne tjeneste, skal han i god tid underrette os
ved sit visse bud. Og hvis han efter således at have underrettet os af en
eller anden grund ikke får brug for en sådan tjeneste eller hjælp, og vor
hær er indkaldt og samlet og har sat sig i bevægelse på grund af denne
underretning, så skal samme herre konge af Norge på forlangende være
pligtig til tjeneste og hjælp fra hans side mod herr kongen af Danmark,
således at samme herre konge af Sverige og Norge, når vi og de andre
fornævnte herrer har ydet en sådan hjælp, hvis fornævnte herre kongen af
Danmark forsøger fjendtligt angreb på os og vore lande, med al sin magt
og støtte på lignende måde fra sin side skal angribe kongen af Danmark og
hans rige fra kongeriget Norge . . .

H
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Men at alt det ovenstående desto fastere skal overholdes, det har vi
erklæret på tro og love, og sammen med os lover ovennævnte fyrster og
herrer det: medforlovere er vore tro mænd Droiseke af Kröcheren,
Mathias af Axekow, Georg Hasenkopf, Niels Olufsen, Martin von der
Hude, Ivan af Reddigstorff, Burchard af Osten, Johan Rosendal, Eckhard
af Quitzow, Reimar af Piessen, Bertold Preen, Gotschalk Preen, Henrik
af Piessen, Bolte Hasenkopf, Burchard af Otteshuden, Wichbert Lützow,
vor marsk, Gotfred af Bülow, Johan af Bülow, Henrik af Blücher, Nico
laus af Mallin, Johan af Kröcheren, Johan af Piessen og Henrik af Barnekow, riddere og Henrik Bonsach, væbner; de har afgivet deres erklæring på
tro og love og alle for een. Til vidnesbyrd om ovenstående er også vort
segl og alle vore ovennævnte medforloveres segl hængt under dette brev.
Forhandlet ovennævnte år, dag og sted1).
1) d. e. første fredag efter Maria Magdalenes dag på Bohus slot.
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Hertuginde Ingeborg af Sverige slutter på egne og sin søn Magnus (Smeks) vegne
en overenskomst med fyrst Henrik 2. af Meklenborg, ifølge hvilken fyrsten i året
1322 skal sende to hundrede riddere og væbnere til Sverige som hjælp, således at der

træffes særlig aftale i tilfælde af Skånes erobring.
Original i Schwerin.

ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, enke efter herr Erik hertug,
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det herrens år 1321 første fredag efter den hellige
Maria Magdalenes dag er der på borgen Bohus mellem den berømmelige
herr Henrik, herre til Meklenborg og Stargard, på den ene side og den
stormægtige fyrste, vor højtelskede søn Magnus, Norges og Sveriges højbårne konge på den anden side, gennem den velbyrdige ridder Martin
kaldet von der Hude, herren til Meklenborgs særlige sendebud, sluttet føl
gende overenskomst, at samme herre til Meklenborg på egen bekostning
og risiko bør sende vor fornævnte søn herre kongen og os tohundrede
riddere og væbnere udstyrede med heste og andet fornødent til Varberg,
således at de på dagen for den hellige jomfrus himmelfart førstkommende
år er fuldtud rede til at gå ombord med henblik på alt for at tjene vor søn
herre kongen og os mindst et halvt år på de steder, hvor det forekommer

I

19*

Nr. 362

24. juli 1321

292

os bedst. Og når de er kommet til Varberg, skal samme vor søn den herre
kongen og vi holde dem på egen bekostning og behandle dem gæstfrit og
udfri dem af fangenskab for en så stor sum, som hver af dem, der er taget
til fange, kan yde af sine egne midler. I sold og erstatning for skader, om
sådanne skulde overgå dem, er vi ikke forpligtede til at give noget. Men hvis
vor fornævnte søn og vi ved sejrrig krig erhverver Skåne og dets borge
med hines hjælp og lægger det under vort herredømme, da bør vi give
dem sold og holde dem helt skadesløse for tab og fangenskab samt sende
dem hjem på vor egen bekostning og regning, og de skal med god grund
være vor oftnævnte søn og os tak skyldige. For denne tjeneste er samme
herre kongen og vi på ingen måde forpligtet til at yde samme herre af
Meklenborg andre tjenester. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort,
høvedsmanden i Varberg herr Knud Porses og Peter Nilssons segl hænge
under dette brev. Givet ovennævnte år, sted og dag.
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1321. 24. juli. Bohus.

Ridder Knud Porse, høvedsmand på Varberg, slutter en overenskomst med fyrst

Henrik af Meklenborg, ifølge hvilken han og hans venner efter bedste evne skal
støtte fyrsten og dennes søn junker Albrecht.
Original i Schwerin.

idder Knud Porse, høvedsmand for Sveriges og Norges høj bårne konge
h.på borgen Varberg, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at der i det herrens år 1321 første fredag efter den hellige
Maria Magdalenes dag på Bohus borg mellem den høj bårne fyrste herr Hen
rik, af Guds nåde herre til Meklenborg og Stargard, som den ene part og
mig og mine venner som den anden part gennem den velbyrdige ridder
herr Martin von der Hude, samme herre til Meklenborgs særlige udsending,
er truffet den aftale, at jeg Knud Porse fast forpligter og binder mig såvel
som mine venner til at støtte herren til Meklenborgs og hans elskede søn
junker Albrechts ret og vilje evindelig efter bedste evne, med liv og gods,
mod alle levende hver og en, med undtagelse af den høj bårne herre kon
gen af Sverige og Norge og vor frue, fru hertuginden af Sverige, hans
berømmelige moder. Jeg afgiver på tro og love det løfte på alles vegne1)
at holde alt det fornævnte og dets enkelte punkter ret, fast og ubrødeligt
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på alle måder. Til vidnesbyrd herom og til større klarhed har jeg ladet
dette brev bestyrke med mit segl. Givet ovennævnte dag, sted og tid.
i) egti. med samlet hånd d.v.s., at vennerne har holdt ham i hånden, mens han afgav
løftet, og derved forpligtet sig.

1321. 25. juli. Avignon.
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Pave Johannes 22. fordømmer Johannes de Polliacos falske lære.
Afskrift i vidisse (1324 3. januar = DRB II g nr. 88) i det svenske rigsarkiv.

ohannes, biskop, Guds tjeneres tjener, hilser samtlige patriarker, ærke
bisper, bisper og udvalgte bisper, til hvem dette brev kommer, med
den apostoliske velsignelse . . .
Givet i Avignon den 25. juli i vort pontifikats femte år.
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Ryd kloster fritager Slesvig stadfor ethvert krav med hensyn til afgrøderne af den
jord mellem Slesvig og Gottorp, som Slesvig stad havde tilegnet sig, men atter

overladt klostret.
Afskrift på det kgl. bibliotek.

akob, abbed i Ryd kloster, og hele det menige konvent sammesteds,
til alle, som ser dette brev, hilsen med alles frelser.
Efterdi rådmændene i Slesvig og de øvrige borgere sammesteds af egen
drift og fri vilje har overladt os nogle jorder mellem Slesvig og Gottorp,
kaldet Stubbe, som deres forgængere og senere de selv i mange år med
urette har haft i deres besiddelse, at have frit og fredeligt i al fremtid,
erklærer vi deres forgængere og dem selv samt deres efterfølgere for kvit
og frie at være med hensyn til afgrøderne af de fornævnte jorder indtil
denne dag over for Gud og mennesker, såvidt det står til os. Til vidnes
byrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det
herrens år 1321 tirsdagen efter den hellige apostel Jakobs dag.

J
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Kong Kristoffer 2. kundgør, at Oluf Nielsen på kongens retterting har solgt og

skødet kanniken Henrik i Roskilde jordegods i Vedskølle og til erstatning for dette
gods har tildelt sin hustru jordegods i Bonderup.
Original på universitetsbiblioteket.

Nr. 366

26. august 1321

294

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at Oluf Nielsen personligt var fremmødt
på vort retterting og til den gode og hæderlige mand, nærværende brev
viser, herr Henrik, kannik i Roskilde, vor elskede klerk, skødede alt sit
gods, løst og fast, i Vedskølle, som han fik med sin elskede hustru, med
ager, eng, græsgang, skov, og alt andet tilliggende at eje med rette
evindelig, idet han erkendte af ham at have modtaget den fulde og hele
købesum for samme, og idet han desuden forpligtede sig til at hjemle
ham det nævnte gods og at bevirke, at det blev frit og undtaget
for hver mands påtale. Ydermere har han tildelt Sin fornævnte hustru
alt sit gods i Bonderup med alt tilliggende som erstatning for det for
nævnte gods. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1321 dagen efter den hellige
martyr Laurentius’ dag med herr Povl, præst, vor klerk, som vidne.
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1321. 26. august. Roskilde.

Kong Kristoffer 2. slutter forlig med ærkebiskop Esger af Lund og hans kirke.
Efter Hvitfeldts tryk.

il alle, der får dette brev at se eller hører det læse, Kristoffer, af Guds
nåde de danskes og venders konge, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom den højhellige fader i Kristus, vor herre, herr Johannes, ved
Guds forsyn den hellige romerske og den almindelige kirkes ypperstepræst,
har besluttet at sende den ærværdige herre magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne i Bourges’ kirke, sin kapellan, til vort rige
med et apostolisk reskript, som den ærværdige fader herr Esger, af Guds
miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, har fået udstedt i den
romerske kurie imod os1) angående nogle erstatninger til ham, har vi og
herr ærkebispen af Lund efter flere forhandlinger med billigelse af herr
pavens nuntius og med alle prælaterne og andre indflydelsesrige råder af
Danmarks rige som formidlere besluttet os til uden al offentlig rettergang,
ligefremt og ved gensidig, venskabelig overenskomst at slutte følgende forlig:
fornævnte, ærværdige fader herr Esger, ærkebiskop af Lund, Sveriges
primas, bør frit have og besidde sin kirke i Lund med dens tilliggende,
Herrestadherred i Skåne og Rønneherred på Bornholm samt borgen
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Hammershus med landet sammesteds, undtagen og bortset fra, at herr
Ludvig, vor marsk, af nævnte herr ærkebiskop Esger og hans kirke i Lund
skal have erstatning for de udgifter og udlæg, som han har haft ved er
hvervelsen og hævdelsen af borgen og landet Bornholm, således at han
holdes fuldstændig skadesløs. <2) Fremdeles skal alle, som har oppebåret
og modtaget frugter og indtægter af Lunds ærkesædes gods på befaling af
herr Erik, de danskes forhenværende konge, vor broder, berømmelig
ihukommelse, og som har betalt eller givet samme ud på sammes befaling,
når det kan bevises af nævnte herre konges, vor broders, åbne kvitterings
breve eller andre lovformelige dokumenter, være ganske kvit, frie og und
skyldte. Men hvad der af de nævnte indtægter og frugter, der således er
oppebårne, endnu ikke er blevet betalt, det skal ærkebiskop Esger oppebære
som sin ret og desangående stævne sine skyldnere. (3) Fremdeles bør samme
ærkebiskop Esger være kvit og ganske fri med hensyn til en sum på 5000
mark lødigt sølv, som samme ærkebiskop Esger i sin tid i Helsingborg har
lovet at betale vor højtelskede broder herr Erik, de danskes forhenvæ
rende konge. Og alle, som blev forlovere for den nævnte sums betaling,
skal være fri og ganske undtagne for denne forloverforpligtelse, og det
gældsbevis, der blev udstedt herom, skal tilbagegives samme herr ærke
biskop Esger og for fremtiden anses for uskrevet. <4) Fremdeles skal samme
herr ærkebiskop og lundekirken nyde alle friheder, som samme herr
ærkebiskop og lundekirken frit har nydt fra arilds tid. (5) Fremdeles skal
alle såvel gejstlige som verdslige, der har bistået og støttet os og vor højt
elskede broder herr Erik, de danskes forhenværende konge, vore forfædre
de danskes konger og vore mænd og deres tilhængere i sagerne mod samme
herr ærkebiskop Esger og hans forgængere indtil denne dag, nyde sandt
og fast venskab uden al forstillelse fra herr ærkebispens side, og alle såvel
gejstlige som verdslige, der har bistået ærkebispen i de samme sager, skal
ligeledes nyde sandt, fast og ægte venskab uden forstillelse fra vor og vore
børns side. (6) Fremdeles skal alle sager, uoverensstemmelser, tvistigheder,
alt nag og al uvenskab, som nogensinde indtil denne dag er opstået eller
indledet eller vil kunne indledes mellem os de danskes konge og Danmarks
riges krone og alle vore tilhængere både gejstlige og verdslige og deres til
hængere som den ene part og herr Esger, hans kirke i Lund, hans forgæn
gere, venner, slægtninge, frænder og alle hans og kirkens tilhængere, gejst
lige såvelsom verdslige, og deres tilhængere som den anden part, være
standsede, endte og afsluttede for evigt, — dog med den undtagelse og
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afvigelse, at han, som forudskikket, frit kan kræve sine tilgodehavender,
når han har erklæret os, vore børn, vor broder, vore forfædre og
efterfølgere, og Danmarks riges krone samt vore mænd, gejstlige såvel som
verdslige, og deres tilhængere for ganske kvit, frie og undtagne fra alle
klager og tvistigheder.
Og til at overholde alt dette og hvert enkelt punkt evindeligt og ubrøde
ligt forpligter vi os fast med dette brev, idet vi med hensyn til alt det forudskikkede og hvert af dets punkter, giver afkald på enhver indsigelse om
svigagtigt forhold2), og om at sagen ikke er foregået således3), på en til
værn for faktiske forhold indført søgsmålsret4) og på al bistand af kano
nisk og borgerlig ret, hvorved det modsatte af det fornævnte eller noget
deraf kan opnåes ved noget menneskes svig eller spidsfindighed.
Til vidnesbyrd herom og til fyldigere bevis er vort segl hængt under
dette brev. Også vi magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af
Sologne i Bourges’ kirke, herr pavens kapellan, og pavestolens nuntius,
udsendt særligt til Danmarks rige for at ordne lundekirkens anliggender,
Peder af Viborg, Niels af Børglum, Peder af Odense, Jens af Slesvig,
Esger af Århus og Jens af Ribe, af Guds nåde bisper i Danmarks rige, har
personligt overværet alt det fornævnte og har som fredens og endrægtig
hedens formidlere sammen med mange andre hidført denne ordning
mellem parterne og ladet vore segl hænge under dette brev til vidnesbyrd
og fyldigere bevis.
Forhandlet og givet i Roskilde i det herrens år 1321 onsdagen efter
dagen for den hellige apostel Bartholomeus.
1) jf. 1320 28. august (ovenfor nr. 265). — 2) jf. DRB II 1 nr. 22 note 2. — 3) i nr.
367 lyder den tilsvarende vending ‘at denne overenskomst er indgået af frygt’. — 4) en
i romerretten forekommende søgsmålsret, der ikke har hjemmel i lovgivningen (modsat
actio in ius concepta), men indrømmes til gennemførelse af krav, som i modsat fald
vilde være uden retsbeskyttelse.
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1321. 27. august. Roskilde.

Ærkebiskop Esger af Lund slutter på den danske kirkes vegne forlig med kong

Kristoffer 2. og den danske krone.
Afskrift i rigsarkivet (Vidisse af 1322 g. juni = nr. 4ig).

sger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, der ser
I dette brev eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
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Efter at den høj hellige fader, vor herre Johannes, ved Guds forsyn den hel
lige romerske og den almindelige kirkes ypperstepræst, har besluttet at sende
den ærværdige herre magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne i Bourges’ kirke, sin kapellan, til Danmarks rige med et apostolisk
reskript, som vi har udvirket imod den stormægtige fyrste, vor herre, herr
Kristoffer, de danske og venders berømmelige konge, angående nogle erstat
ninger til os, har omsider samme herre kong Kristoffer og vi efter nogle for
handlinger med samtykke af samme herr paves nuntius, og med prælaterne
og andre indflydelsesrige råder af Danmarks rige som formidlere, besluttet
os til uden al offentlig rettergang, ligefremt og ved gensidig venskabelig
overenskomst at slutte følgende forlig med hinanden: (i) Vi skal frit have
og besidde vor kirke i Lund med tilliggende, med Herrestad herred i Skåne
og Rønneherred på Bornholm samt borgen Hammershus med landet
sammesteds, undtagen og bortset fra, at herr Ludvig, de danskes berømme
lige konges marsk, af os og vor kirke i Lund skal have erstatning for de
udgifter og udlæg, som han har haft ved erhvervelsen og hævdelsen af
borgen og landet Bornholm, således at han holdes fuldstændig skadesløs.
{2) Fremdeles skal alle, som har oppebåret og modtaget frugter og ind
tægter af vort sædes gods på befaling af herr Erik, de danskes forhenvæ
rende konge, og som har betalt eller givet samme ud på sammes befaling,
når det kan bevidnes af fornævnte herre konges åbne kvitteringsbreve eller
andre lovformelige dokumenter, være frie, løste og ganske undskyldte.
Men hvad der af de nævnte indtægter og frugter, der således er oppebårne, endnu ikke er blevet betalt, det skal vi oppebære som vor ret og
desangående stævne vore skyldnere. <3) Fremdeles bør vi være kvitog
ganske fri for en sum på 5000 mark lødigt sølv, som vi i sin tid i Helsing
borg har lovet at betale fornævnte herr Erik, de danskes forhenværende
konge. Og alle, som blev forlovere for den nævnte sums betaling, skal være
frie og ganske undtagne for denne forloverforpligtelse, og det gælds
bevis, der blev udstedt herom, skal tilbagegives os og for fremtiden anses
for uskrevet. <4) Fremdeles skal vi og vor kirke i Lund nyde alle friheder,
som ærkebispen og kirken i Lund frit har haft fra arilds tid. <5) Frem
deles skal alle såvel gejstlige som verdslige, der har bistået og støttet de
nævnte herrer Erik, de danskes forhenværende konge, Kristoffer, den nu
værende konge, og deres mænd i sagerne mod os indtil denne dag, nyde
sandt og fast venskab uden al forstillelse, og alle såvel gejstlige som verds
lige, der har bistået og sluttet sig til os i de samme sager, skal ligeledes nyde
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sandt og ægte venskab (uden forstillelse) fra vor herre Kristoffer og hans
børns side. Og vi bør ingenlunde forulempe gejstlige eller verdslige uret
mæssigt på deres gods eller rettigheder. (6) Fremdeles bør vi i vore dage
trofast, ydmygt og beredvilligt yde vor herre, herr Kristoffer, Danmarks
konge, og hans riges krone, hans børn og efterfølgere alle tjenester, al ære
og alle beviser på troskab, som samme vor herre Kristoffer, Danmarks
konge, og hans riges krone bør modtage af os og vor kirke i Lund ifølge
ret og sædvane, og vi erklærer på tro og love, at vi aldrig selv eller gennem
andre, offentligt eller hemmeligt, umiddelbart eller ad omveje vil volde
samme herre konge, herr Kristoffer og hans rige, hans børn eller hans efter
følgere ubehag eller skade. <7) Fremdeles skal alle sager, uoverensstem
melser, tvistigheder, alt nag og al uvenskab, som indtil denne dag er opstået
eller indledet eller vil kunne indledes mellem vor herre Kristoffer, hans
børn, hans broder Erik, deres forfædre de danskes konger og Danmarks
riges krone og alle deres tilhængere, både gejstlige og verdslige, og deres
tilhængere som den ene part og os, vor kirke i Lund og vore forgængere
som den anden part, være standsede, endte og afsluttede for evigt. Og de
skal ikke tynges af os og vor kirke i Lund i anledning af fornævnte nag
eller tvist eller forulempes på nogen måde, dog at vi, som forudskikket,
skal kunne inddrive vore tilgodehavender. Fra alle disse klager og stridig
heder erklærer vi de fornævnte herrer konger og vor herre herr Kristoffer,
den nuværende konge, og Danmarks riges krone, samme vor herre Kri
stoffers børn og efterfølgere samt deres fornævnte mænd, såvel gejstlige som
verdslige, og deres tilhængere for ganske kvit, frie og undtagne at være.
Og til at overholde alt dette og hvert enkelt punkt evindeligt og ubrø
deligt forpligter vi os med dette brev, idet vi med hensyn til alt det forudskikkede og hvert af dets punkter, giver afkald på al indsigelse om svig
agtigt forhold1), eller om at denne overenskomst er indgået af frygt2),
på en til værn for faktiske forhold indført søgsmålsret3) samt al bistand
af kanonisk og borgerlig ret, hvorved det modsatte af det fornævnte eller
noget deraf kan opnåes ved noget menneskes svig eller spidsfindighed.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
Givet i Roskilde i det herrens år 1321 torsdag efter dagen for den hellige
apostel Bartholomeus. Og vi magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne i Bourges’ kirke, herr pavens kapellan, udsendt som
nuntius til Danmarks rige, og bisperne af Guds nåde Peder af Viborg,
broder Peder af Odense, Niels af Børglum, Jens af Slesvig, Esger af Århus
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og Jens af Ribe har overværet alt det fornævnte og har forhandlet derom
med rigets bedste mænd og har truffet denne ordning i overensstemmelse
med sagens vilkår og rigets muligheder til lov og ære for Gud fader den
almægtige, den hellige jomfru Maria og den hellige martyr Laurentius,
som er fornævnte lundekirkes beskytter, og for at skabe ro og fred hos
begge, nemlig i riget og den danske kirke, og til evig erindring om alt det
fornævnte og til vidnesbyrd derom har vi ladet vore segl hænge under
dette brev sammen med segl tilhørende fornævnte ærkebiskop i Lund herr
Esger, Sveriges primas. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og sted.
1) jf. DRB II 1 nr. 22 note 2. — 2) jf. nr. 366 note 3. — 3) jf. nr. 366 note 4.

1321. 4. september. Doberan.
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Hertuginde Ingeborg af Sverige lover hjalp til fyrst Henrik 2. af Meklenborg, hvis

han bliver angrebet af Danmark eller andre i anledning af den med hertuginden
sluttede pagt.
Original i Schwerin.

ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, enke efter herr Erik her
tug, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi i god tro har afgivet det faste løfte, at vi, om nogen
fra Danmarks rige eller andre, hvem dette end måtte være, skulde forsøge
at foretage fjendtlige handlinger mod den velbyrdige mand herren af
Meklenborg på grund af det venskab og den pagt, som han har indgået1),
sluttet og fæstet med os i anledning af vor datter den berømmelige jomfru
Eufemia og hans søn junker Albrecht, eller af nogen anden grund, med
vore venners magt og støtte og med al vor evne og kraft skal hjælpe og
trofast bistå samme herre af Meklenborg, hans undergivne og tilhængere,
og med ting og person fordrive og afslå overgrebene mod ham, som om de
var mod os, og aldrig svigte ham, hans fornævnte undergivne og hjælpere
hverken i medgang eller modgang. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Doberan i det herrens år 1321 første fredag
før vor frues fødsel.

I

1) jf. nr. 358 og 359.
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1321. 4. september. Doberan.

Hertuginde Ingeborg af Sverige lover på kong Magnus (Smeks) og egne vegne,

at de, hvis der opstår krig eller fjendskab mellem kongen af Danmark og fyrst Henrik
2. af Meklenborg, vil forsøge mægling mellem dem og, hvis mæglingen glipper, hjælpe
fyrsten med al deres magt på den betingelse, at fyrsten vil forholde sig på samme

måde, hvis de selv kommer i konflikt med Danmark.
Original i Schiverin.

ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, enke efter herr Erik her
tug, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi på herr Magnus’, Norges og Sveriges berømmelige
konges, vor elskede søns vegne og på egne vegne på tro og love har afgivet
den bindende erklæring, at samme konge, vor søn, og vi, hvis den stor
mægtige fyrste, de danskes herre konge skulde begynde krig mod den be
rømmelige herr Henrik, herre til Meklenborg og Stargard, eller hvis der
skulde opstå fjendskab imellem dem, inden en måned efter, at det er blevet
os meddelt, ad rettens vej eller ved venskabelig mægling bør skabe fred
mellem samme herrer kongen af Danmark og herren af Meklenborg som
ovenfor nævnt. Hvis vi ikke kan gøre dette, skal fornævnte herre konge,
vor søn, og vi fra da afhjælpe herren af Meklenborg af al vor evne mod kon
gen af Danmark, således som det klart er udtrykt i den traktat, som nylig
er sluttet på borgen Bohus mellem samme herre konge, vor søn, og os som
den ene part og herren af Meklenborg som den anden1). Hvis der på
lignende måde opstår krig eller fjendskab mellem fornævnte konge af
Danmark og den herre kongen, vor søn, eller os, skal samme herre af Mek
lenborg inden en måned efter, at han er blevet bedt derom, skabe fred
mellem kongen af Danmark og vor søn og os ad rettens vej eller ved ven
skabelig mægling. Hvis han ikke kan gøre dette, skal samme herre af
Meklenborg fra da af med al sin magt hjælpe vor søn og os mod kongen
af Danmark, således som det tidligere er udtrykt. Vi ønsker dog ikke,
at fornævnte traktat, der er sluttet på borgen Bohus, eller noget andet
brev, der tidligere er udstedt af den ene part til den anden, på noget punkt
skal svækkes eller skades af dette brev. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet og forhandlet i Doberan af vore trofaste
mænd herr Torgil, kannik i Skara og Våxid, og herr Peter Nilsson i
det herrens år 1321 fredag før vor frues fødselsdag.

I

1) jf. nr. 368 og 358—59.
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Ærkebiskop Jens Grand af Bremen tillader rådet i Hamborg at lade lase en messe

daglig i fæstningen Neuwerk.
Original i Hamborg.

ens, af Guds miskundhed ærkebiskop i Bremens hellige kirke, til sine gode
mænd, rådmændene i Hamborg i samme stift, hilsen evindelig med Gud.

J

Givet i det herrens år 1321 den 12. oktober.
1321. 21. oktober. Ringsted.

371

Tingsvidne af Sjællands landsting, at Jens Ulstrup, kannik i Roskilde, har skø
det Roskilde Agnete kloster en gård i Baldersbrønde.
Original i rigsarkivet.

ffe Jensen, Oluf Lunge, Niels Jensen, Gødeke Friis, Niels Mogensen
og Herlug Madsen, til alle, der får dette brev at se, hilsen med alles
frelser.
Idet vi ønsker at fremvise et sikkert vidnesbyrd om sandheden, erklærer vi
med dette brev, at vi på Sjællands landsting på de elleve tusinde jomfruers
dag var nærværende og så, at herr Jens kaldet Ulstrup, kannik i Roskilde,
til St. Agnetes kloster i Roskilde frit og fuldt gav og skødede en gård i
Baldersbrønde mod øst, hvori bor Niels Povlsen, med hosliggende jorder,
frugter og alt tilbehør, løst og fast, at besidde med rette evindelig, idet han
overdrog dem den faktiske besiddelse og i eget og sine arvingers navn gav
afkald herpå og på ... og1) den ret, der kan eller i fremtiden vil kunne til
komme ham eller hans arvinger, til at rejse krav på den nævnte gård eller
tage den i sin besiddelse. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Forhandlet og givet i Ringsted i det herrens år 1321 på den
ovennævnte dag.

U

1) der synes at mangle noget i teksten.

1321. 21. oktober. Ringsted.
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Kanniken Jens Ulstrup i Roskilde skøder på Sjællands landsting Roskilde Agnete-

kloster sin gård i Baldersbrønde.
Original i rigsarkivet.
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ens kaldet Ulstrup, kannik i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Eftersom der kun tilstås os evig brug af det timelige, forsåvidt som det
af himlen er givet os at betænke fromme stiftelser og gudhengivne perso
ner dermed, for således at drage Guds barmhjertighed til os, overdrager
jeg i ønsket om at sørge for min sjæls frelse, til de fromme søstre i St.
Agnete kloster i Roskilde min gård i Baldersbrønde mod øst med hos
liggende jorder, frugter og alt tilbehør, løst og fast, at besidde med rette
evindelig1), og, ligesom jeg har skødet nævnte gård på dette landsting,
erkender jeg med dette brev at have overdraget den til fornævnte søstre
og frit at have givet dem den i hænde. Til vidnesbyrd om denne overdra
gelse er mit segl hængt under dette brev. Givet i Ringsted i det herrens
år 1321 på første landsting inden dagen for Simon og Judas.

J

1) jf. nr. 371.
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1321. 8. november.

Ove, søn af Niels Rane, mageskifter jordegods i Ringsted- og Sømmeherred med
Roskilde Clara klosters gods i Havnelev.
Original på universitetsbiblioteket.

ve, søn af herr Niels kaldet Rane, til alle nulevende og tilkommende,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Da sikre vidnesbyrd gives gennem det skrevne, der indskærper de til
kommende erindring, fortrænger uvidenhed og styrker sandhed, har jeg
efter flere forhandlinger mellem de klostergivne fruer abbedisse Katrine
og søstrenes konvent i St. Clara kloster i Roskilde som den ene part og
mig som den anden om mageskifte af noget fruerne tilhørende gods med
mit gods — en halv mark skattejord i Valsømagle og syv ørtug skatte
jord i *Flitstorp i Ringsted herred, en halv mark skattejord i Svogerslev
og to øre skattejord i Fløng i Sømmeherred — bifaldet og antaget nævnte
mageskifte med alle mine pårørendes vilje og samtykke uden modsigelse
af nogen, således at mit ovennævnte gods med al ret og hvert af sammes
tilliggender, dyrket og udyrket, løst og fast og alt herhen hørende nemlig
ager, eng, skov, græsgang, fiskevand, huse, tilbehør1), søgsmålsret imod
ting og personer, nævnte og unævnte, som jeg, fornævnte Ove, i kraft af
nævnte gods besidder eller kunde besidde mod hvem det end kan være, uden

O
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undtagelse skal tilfalde fornævnte fruer at besidde med rette evindelig.
Hvis fremdeles nogen person, af hvad stand han end måtte være, søger at
påføre fornævnte ærværdige søstre klager for at tåge eller hindre dem i be
siddelsen af mit gods, forpligter jeg herved mig selv og mine arvinger til at
holde og gøre samme søstre skadesløse, dog således at nævnte søstres gods:
tretten en halv ørtugjord i Havnelev i Stevnsherred med alt gods ogjord,
der hører til, med alle rettigheder og alt sammes tilbehør ager, eng, skov,
fægang, fiskevand, hus, løst og fast, nævnt og unævnt skal tilfalde mig
Ove og mine arvinger på lignende vilkår at besidde evindelig. Og for
at der kan opnås større sikkerhed med hensyn til det fornævnte, har jeg
efter dansk sædvane på landstinget med alle mine pårørendes samtykke
foretaget skødning til Jon, nævnte søstres befuldmægtigede2), af mit
nævnte gods i Valsømagle og *Filitstorp i Ringstedherred og Svogerslev
og Fløng i Sømmeherred med alt tilliggende til de oftnævnte fruers brug,
og har på nævnte ting af fornævnte Jon modtaget skøde på det nævnte
gods i Havnelev med alt dets tilliggende. For at der ikke i fremtiden skal
opstå tvivl eller emne til trætte angående dette vort mageskifte, men for
at alt det fornævnte i alle enkeltheder kan overholdes fast og ubrødeligt til
evig tid, giver jeg afkald på enhver indsigelse om svigagtigt forhold3), på
en til værn for faktiske forhold indført søgsmålsret4), på værneting5), på
sædvane og vedtægt, og på adgangen til genindsættelse i en tidligere til
stand6) og på enhver bistand af såvel verdslig som kanonisk ret og lov,
hvorved denne mageskifteoverenskomst kunde svækkes eller brydes. Til
vidnesbyrd herom er mit segl sammen med min elskede broder Peder
Nielsens segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet i det herrens
år 1321 på dagen for den hellige biskop og bekender Willehad.
1) gengiver composicio, der her ligesom i DRB II 3 nr. 73 og 4 nr. 12 betegner
den ved forlig fastsatte fordeling af godsets løsøre mellem ejer og fæster. — 2) votivus betyder ‘en der har aflagt løfte’; det kan fortolkes på flere måder: J) en befuldmæg
tiget 2) en lægbroder 3) klostrets verdslige forstander (= fuldmægtig, procuratof). Når en
kvinde skulde møde eller optræde på tinge, holdt hun sin repræsentant i hånden. — 3) jf.
DRB II 1 nr. 23 note 2.— 4) jf- nr. 366 note 3. — 5) gengiver privilegium fori, der normalt
betegner gejstlighedens eksemption fra de verdslige domstole. Jf. følgende genbrev (nr.
374), hvor udtrykket forekommer. — 6) sigter til bestemmelsen om restitutio in integrum
(se DRB II 5 nr. 282 note 3).
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Roskilde Clara kloster mageskifter gods i Havnelev med Ove Nielsens gods i
Ringstedherred og Sømmeherred.
Original i rigsarkivet.

øster Katrine, abbedisse for søstrene i St. Clara kloster i Roskilde, og
søstrenes hele samfund sammesteds, til alle, der får dette brev at se
eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Da sikre vidnesbyrd gives gennem det skrevne, der indskærper de til
kommende erindring, fortrænger uvidenhed og styrker sandhed, har vi
efter flere forhandlinger mellem den velbyrdige og gode mand Ove, søn
af herr Niels kaldet Rane som den ene part, og os som den anden om
mageskifte af noget samme Ove tilhørende gods med vore 1372 ørtug
skattejord i Havnelev i Stevnsherred efter rådslagning og med samtykke i
det nævnte mageskifte af os alle bifaldet og antaget det på følgende måde:
nemlig fornævnte 1372 ørtug jord med alle rettigheder og hvert tillig
gende, hus, eng, ager, skov, græsgang, løst og fast, skal tilfalde fornævnte
Ove at besidde med rette evindelig, dog at Oves gods 12 ørtug skattejord
i Valsømagle og i *Flisstorp i Ringstedherred syv ørtug skattejord, i
Svogerslev tolv ørtug skattejord og i Fløng i Sømmeherred seks ørtug
skattejord med alt tilliggende til det nævnte gods, dyrket og udyrket, løst
og fast, og alt, som indbefattes i samme, nemlig ager, eng, skov, græsgang,
fiskevand, huse, tilbehør1) rettigheder, søgsmålsret imod ting og personer
— nævnte og unævnte —, som oftnævnte Ove har eller kunde have med
nævnte gods, mod hvem det end måtte være, skal tilfalde os. Og for at der
kan råde større sikkerhed med hensyn til det fornævnte, har vi ifølge
dansk sædvane ladet vort fornævnte gods i Havnelev med dets tilliggende
— som forudskikket — skøde til fornævnte Ove på landstinget af Jon,
vor befuldmægtigede, på vore vegne, og skødningen af oftnævnte Oves
nævnte gods med alt tilliggende — som forud sagt — modtog samme Jon
på vore vegne på det fornævnte ting. For at der ikke i fremtiden skal opstå
nogen tvist eller emne for trætte angående dette vort mageskifte, men for at
alt det forudskikkede kan overholdes fast og ubrødeligt til evig tid, giver vi
afkald på indsigelse om svigagtigt forhold2), på en til værn for faktiske
forhold indført søgsmålsret3), på værneting4), på sædvane og vedtægt, og
på adgangen til genindsættelse i en tidligere tilstand5), og på enhver bi
stand af såvel verdslig som kanonisk ret og lov, hvorved denne mageskifte-
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overenskomst kunde svækkes eller brydes. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Forhandlet og givet i det herrens år 1321 på
dagen for den hellige biskop og bekender Willehad.
1) jf. nr. 373 note 1. — 2) jf. DRB II 1 nr. 24 note 2. — 3) jf. nr. 366 note 4. — 4)
jf. nr. 373 note 4. — 5) jf. nr. 373 note 5.

1321. 19. december. Avignon.

375

Pave Johannes 22. formaner klostret St. Denis i Paris til at overholde betalingen
af den livrente, det har forpligtet sig til at betale ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner . . abbed og det menige konvent af klostret
St. Denis i Frankrig af benediktinerordenen i Paris stift hilsen. Idet vi
omfatter vor ærværdige broder Jens, ærkebiskop af Bremen, der er os og
det apostoliske sæde hengiven, med særlig velvilje på grund af hans
fortjenester, imødekommer vi gerne hans ansøgninger og tildeler ham gerne
en apostolisk nåde med hensyn til de ting, som han på værdig måde for
langer. I den ansøgningsrække, som han har forebragt os, udtales, at I i
sin tid efter omhyggeligt og opmærksomt at have taget Eders dengang af
talrige tunge gældsbyrder tyngede klosters tarv i betragtning og efter i
grundighed og enighed at have ført forhandling herom og med eenstemmigt samtykke fra Eder alle har solgt og med et salgs adkomst indrømmet
samme ærkebiskop en årlig rente eller indtægt på 400 parisiske pund1)
gode penge at modtage, hæve og oppebære i Eders kloster af samme ærke
biskop hvert år i fremtiden og til bestemte terminer, sålænge han lever her
på jorden, for en betaling af 2.400 parisiske pund2) gode og stærke penge,
hvilken pengesum I har modtaget og oppebåret i rede penge af samme
ærkebiskop, og I har under tryk af Eders gældsforpligtelsers nødvendighed
helt og holdent anvendt den og erklæret, at den vilde blive anvendt til
klostrets frigørelse og åbenbare tarv. Idet I erklærede på tro og love at
ville betale fornævnte ærkebiskop nævnte årlige rente indtil hans livs ende3)
uden nogen vanskelighed i ovennævnte år og terminer under en bestemt
straf, har I forpligtet Eder og Eders efterfølgere, Eders og Eders fornævnte
klosters gods, løst og fast, nu og i fremtiden, dels over for nævnte ærkebiskop
i anledning af hans renter, dels over for kongens hof for hver dag, da I måtte
være efterladende i denne betaling efter udløbet af disse terminer, indtil han

T
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fik fuld godtgørelse for de allerede forløbne år og terminer og for denne be
taling, der—som forudskikket — skal erlægges fuldt og helt til samme biskop,
men i særdeleshed Eders hus i Trappes med dets rettigheder, indtægter og
hele tilbehør, idet I fra da af ønskede og bifaldt, at hvis I med hensyn til
betalingen af fornævnte rente til ovennævnte terminer eller en af dem
på nogen måde skulde være efterladende, skulde den, der da eller til enhver
tid var provst i Paris, af det timelige gods, som ligger til klosteret overalt
og især i nævnte hus i Trappes, kunne tage, hæve og udrede på ærkebispens
eller hans befuldmægtigedes krav, indtil der på fyldestgørende måde
kunde ydes fornævnte ærkebiskop en passende erstatning, idet I helt og
holdent underlagde fornævnte provst og hans jurisdiktion fornævnte klo
sters hele timelige gods og navnlig nævnte hus for den skyldige betaling og
opfyldelse af det fornævnte, således som det siges udførligere at stå i det
åbne brev, der bl. a. indeholder ovennævnte salg, indrømmelse, løfte, for
pligtelse og overenskomst tilligemed Eders afkald og bestemmelser, og
som til yderligere stadfæstelse er bekræftet med Eders segl. Fordi I over for
samme ærkebiskop mod al retfærdighed — efter hvad han hævder — næg
ter at opfylde og iagttage bl.a. ovennævnte salg og indrømmelse, som er
indeholdt i samme brev i overensstemmelse med samme brevs ordlyd,
idet I påstår, at I i den sag er blevet bedraget for mere end halvdelen af den
retfærdige pris4), skønt I dog siges fuldstændigt og udtrykkeligt i fornævnte
brev at have givet afkald på denne og alle andre indsigelser om juridiske
og faktiske forhold, har han ydmygt ansøgt os om, at vi angående denne
sag vilde værdiges at sende Eder vort forbønsbrev. Idet vi derfor i denne
sag bøjer os for hans bønner, hvem vi omfatter med faderlig kærlig
hed, beder og anmoder vi indtrængende Eder, gode brødre, om at I klogt
betænkende, at Eders og alle andre klostergivnes tanker bør være besjælede
af, at hvad der loves efter moden overvejelse rosværdigt bør virkeliggøres
på behørig måde, overholder det salg, den indrømmelse, de overenskom
ster og de andre forannævnte forhold, som det er retfærdigt, og som billig
hed gør det tilrådeligt i overensstemmelse med de fornævnte breves form,
således at samme ærkebiskop som følge af disse vore bønner kan undgå
vidtløftige processer og glæde sig over hos Eder at have opnået den gunst,
han har håbet for sig, og vi som følge deraf kan anbefale Eder, fromme
brødre, med værdig ros i herren, og Eders uangribelige troskab og hengi
venhed som følge deraf ved Eders rygtes prisværdige berømmelse kan opnå
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belønninger hos Gud og mennesker. Givet i Avignon den 19. december i
vort (pontifikats) sjette år.
1) å 489,506 gram. — 2) der læses quadringentarum, ikke som overleveret quadragintarum. — 3) dette er det første direkte eksempel på et livrentekøb af en dansker. Jens
Grand opnår herved 16 2/3% rente af sine penge, mens rentesatsen ellers normalt var
10%. Jf. iøvrigt om denne sag nr. 442 og DRB II 9 nr. 279 samt G. Lintzer, Stud,
zur Gesch. Johan Grands (1933) p. 61—64. — 4) der hentydes ved klostrets påstand
til den almindelige regel, at den, der har foretaget et salg til under halvdelen af den
retfærdige pris, kan omstøde salget.
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Hertug Erik 2. af Sønderjylland erkender at skylde grev Henrik 3. af Schwerin

2000 mark sølv, som skal tilbagebetales i tre årlige rater.
Original i Schwerin.

rik, af Guds nåde hertug i Sønderjylland, til alle, der ser dette brev,
I hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erkender, at vi har lovet den velbyrdige mand
herr Henrik, greve af Schwerin, vor elskede onkel, to tusinde mark lødigt
sølv at betale til de tre nedenfor angivne terminer. Den første trediedel af
hele denne ovennævnte sum vil vi eller vore arvinger betale til herr
greven eller hans sande arvinger førstkommende Mortensdag, den anden
trediedel af nævnte sum også Mortensdag i det næstfølgende år, og den
resterende og sidste trediedel ligeledes Mortensdag i det tredie år. Til
vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i
Sønderborg på Als i vor nærværelse i det herrens år 1321 på de uskyldige
børns dag.

E

1) Mekl. UB opfører dette og det følgende brev under året 1320 og følges heri af
Reg.Dan. Man antager således, at det nye år regnedes fra 1. juledag, men det er tvivl
somt, om denne tidsregning har været anvendt i Danmark (jf. DRB II 1 nr. 301).

1321. 28. december. Sønderborg.

377

Hertug Erik 2. af Jylland erkender at skylde grev Henrik 3. af Schwerin 200
mark sølv, som skal tilbagebetales førstkommende pinse af et beløb, som den danske

konge skylder hertugen.
Original i Schwerin.
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rik, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, der ser dette brev, hilsen
I evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erkender, at vi har lovet den velbyrdige mand
herr Henrik, greve af Schwerin, vor elskede onkel, to hundrede mark
lødigt sølv at betale førstkommende pinse af de penge, som vor herre kon
gen skal betale os til samme termin. Men hvis det ved et tilfælde skulde
ske, at de nævnte penge ikke bliver betalt af herr kongen til den oven
anførte termin, vil vi betale samme herre greve fornævnte to hundrede
mark lødigt sølv førstkommende Mortensdag uden al henstand. Til vid
nesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i
Sønderborg på Als i vor nærværelse i det herrens år 1321 på de uskyldige
børns dag.

E
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1321.

Jens Sommersen, kannik i Roskilde, skænker Roskilde Clara kloster en gård i
Roskilde Dionysius" sogn.
Original på universitetsbiblioteket.

ens Sommersen, kannik i Roskilde kirke, til alle, der får dette brev at se
eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Da det skrevne aflægger et ærligt vidnesbyrd, idet det indskærper erin
dring, udsletter uvidenhed og styrker sandhed, vil jeg, at det skal være
vitterligt for nulevende og tilkommende, at jeg, sund på sjæl og legeme,
efter at have betænkt min sjæls frelse har skænket den gård, som jeg har
haft ved lovlig arv efter min fader, og som min fader erhvervede af fru
Kristine Krogæx ved gyldigt køb og skødning og besad upåkæret, til St.
Clara ordenssøstrenes kloster sammesteds til frelse for min og mine for
fædres sjæle at besidde frit med rette evindelig med toft, huse, badstue og
alt andet løst og fast, og at jeg har skødet samme til nævnte kloster på
nævnte stads ting, idet jeg gav afkald på al indsigelse om svigagtigt og
bedragerisk forhold og på bistand af kanonisk og verdslig ret, hvorved
fornævnte kloster af mig eller mine efterkommere til evig tid i fremtiden
af nogen kan hindres på nogen måde med henblik på den nævnte gård,
der ligger vest for min faders gård i St. Dionysius’ sogn. Givet og forhandlet
i det herrens år 1321 onsdag før ovennævnte helligdag. Til vidnesbyrd og
til forvaring er mine medkanniker herr Jens Tybjærg og herr Ebbes segl
sammen med mit segl hængt under dette brev.

J
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Kong Kristoffer 2. stadfaster Stege stads privilegier.
Registratur i rigsarkivet (Kopier af købstadernes privilegier, Stege).

ernæst to kongelige breve, som er under eet segl, det første udstedt
af kong Kristoffer i det herrens år 1321 på latin, med det indhold,
at han stadfæster for dem alle de privilegier og friheder, som de har haft i
de forrige kongers tid.

D

380

1321.
N. N. udsteder et brev vedrørende gods på Hønske.
Sidsel Ulfstands registratur i rigsarkivet.

remdeles et latinsk pergamentbrev, med to vedhængende segl, lydende
på Hønske under dato 1321.
1321 (Reg. Dan. nr. *1316), se nr. 337.

1321.

381

Grev Herman af Gleichen skøder gods i Sørbymagle og Gimlinge til Antvorskov
kloster.
Antvorskov klosters registratur.

Første tekst'.

ørbymagle. Kopi af greven af Gleichens skøde på hans rørlige og urør
lige gods i Sørbymagle og Gimlingeore i Flakkebjærg herred, hvilket
han havde skødet og afhændet til Antvorskov kloster 1321.

S

Anden tekst'.

imlinge. Kopi af greven af Gleichens skøde på hans rørlige og urørlige
gods i Gimlinge Ore, nedenfor s. 1441).

G

i) henviser til registraturens første tekst, som er anført under denne betegnelse.

1321.

382

Grev Herman af Gleichen tilskøder Antvorskovkloster jordegods i Sørbymagle.
Antvorskov klosters registratur.

Nr. 383

/32/
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ndnu et andet skødebrev af greven af Gleichen på samme gods i Sørby
I 1321. Mangler segl.

E

1321. ÆA. I 43. Årstallet er forkert. Brevet er fra slutningen af 14. årh.

383

1321.

Jens Urne udsteder et pantebrev til Lars Jonsen.
Roskildegdrds registratur.

ens Urnes pantebrev til Lars Jonsen på noget gods som tilhørte Jakob
Urnes børn, 1321.

J

384

1321 (?).

Kong Kristoffer 2. stadfæster Slangerups privilegier.
Registratur hos Resen.

Kristoffer 2. har bekræftet privilegier givet af hans forfædre. 1321z).
1) måske er dette alene i Resens Atlas omtalte brev i virkeligheden lig med Kristoffer
af Bayerns privilegium til Slangerup by af 1441 2. jan., som Resen ikke nævner.

385

[1321—23].

Nils Sigvastsson^ kannik i Uppsala og pavelig indsamler af peterspenge og annater

i Sverige, meddeler pave Johannes 22. om forskellige vanskeligheder ved inddrivelsen
i Sverige og Danmark og beder paven sende en pønitentiar til de nordiske lande, som
kan disse landes sprog.
Original i Vatikanet.

verfor Eders Hellighed tilkendegiver Nils Sigvastsson, der længe har
været indsamler af peterspenge og annater i Sveriges rige, først og
fremmest, at den peterspenning, der iøvrigt i de lande kaldes romskat,
således som den har kunnet fås, og i det omfang, i hvilket han ubeskåret
har bragt den tilveje, også har anvist Eders kammer den; men da der
sammesteds er to bispedømmer, nemlig Strångnås og Våsterås, fra hvilke
han ikke har kunnet få mere end halvdelen af den sædvanlige peters
penning, idet bisperne hævdede, at deres kirker ikke plejede at betale mere

O
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fra arilds tid, og hverken ærkebispen eller vi kapitlet ved lovlige dokumen
ter kunde tvinge dem til større beløb, har vi modtaget, hvad vi kunde få
denne gang, ganske vist på den betingelse og erklæring, der blev forudskikket fra vor side, at hvis I er tilfredse med en sådan halvdel, er også vi
tilfredse, hvis ikke, er heller ikke vi tilfredse; men eftersom vi ved en sådan
betaling mener, at loven er blevet omgået og det apostoliske sæde er blevet
krænket med såmeget, som ikke er tilbørligt, tilmed da de hæver ligesåmeget af lægfolk i de stifter som andre, der erlægger den ubeskårne
peterspenning, beder vi om, at I enten anser dem for frigjort ved
det, der således er anvist, eller pålægger, at de tugtes, indtil de har
ydet passende erstatning for det, de således med urette har tilbage
holdt og nægtet, i særdeleshed fordi jeg, selvom en så ringe sum kun
tilfører det apostoliske skatkammer en beskeden forøgelse, dog mener, at
man ikke bør skjule, hvis det lider tab selv på et lille punkt, og fordi
jeg har fundet noget lignende i Danmark, nemlig, at peterspenningen
betales af bønderne og indsamles af sognepræsterne og efter at være
indsamlet bringes til katedralerne, selvom nogle nægter, at den skyldes
den romerske kirke, og har overført den til andre formål, fordi den i lang
tid ikke er blevet opkrævet gennem den romerske kirke, kan jeg ikke forbigå
det i tavshed, men hvad jeg har fundet, meddeler jeg Eders Hellighed, og
jeg ved, at der i Lund og Roskilde stifter betales tre oboler, af hvilke St.
Hans hospitals brødre hæver den ene, og de to, som jeg har hørt for sandt
af sandfærdige mænd, skyldes den romerske kirke, og på lignende måde
hæver fornævnte brødre en del med os; de tre nordiske riger plejer nemlig
i sådanne forhold at blive vurderet ens.
Fremdeles da de tre rigers, nemlig Danmarks, Sveriges og Norges sprog
i den grad er fremmed for og adskilt fra ethvert andet sprog, at det ikke
engang kan forstås af tyskerne, selvom det drejer sig om almindelige ven
dinger, og de, der fra de egne kommer til kurien på en eller anden måde,
kun kan skrifte ved tolke, der som regel er ukyndige og som oftest heller
næppe findes, og derfor tvinges de ret ofte til enten at skrifte alt for man
gelfuldt eller også at vende tilbage fra barmhjertighedens kilde uden skrifte
mål efter ligesom at have opgivet ethvert håb om tilgivelse, beder for
nævnte ærkebiskop og hans lydbisper ydmygt og fromt om, at I, idet I som
en fader sørger for sjælenes frelse, må værdiges at forsyne de fornævnte riger
med en pønitentiar af det sprog, således som de plejede at have fra arilds
tid og at udbetale ham løn ligesom Eders Helligheds øvrige pønitentiarer.

Nr. 386
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Borggrev Herman af Stromberg beder rådet i Rostock tilbagegive Henrik Barnewin
det af kong Erik 6. Menved 1308 14. august skænkede gods.
Original i Rostock.

erman, velbyrdig mand og borggreve i Stromberg, til de kloge og
gode mænd rådmændene og alle borgerne i Rostock, fremgang og
ære, såvidt det står til ham.
Henrik kaldet Barnewin, vor særlige ven, har tilkendegivet os under
hårde beklagelser, at han uden skyld fra sin side voldeligt er blevet udplyn
dret for det ham af kongens hånd overdragne gods, som udførligere frem
går af samme herre konges brev1), og af Eder imod al retfærdighed er ble
vet forvist ved en verdslig domstol. Derfor beder vi indtrængende Eder alle
om ... at lade ham gengive det berøvede gods . . .

H

1) jf. DRB II 6 nr. 146.

387

[ca. 1321].

Ridderne Eberhard og Amelung af Warendorff og deres frænder og venner beder

rådet i Rostock tilbagegive deres frænde Henrik Barnewin det af kong Erik 6.
Menved 1308 14. august skænkede gods.
Original i Rostock.

berhard og Amelung kaldet af Warendorff, riddere, og deres frænder
I og venner til de kloge og gode mænd fogeden, rådmændene og alle
borgerne i Rostock, tjeneste efter evne.
Vor frænde Henrik kaldet Barnewin har hårdt beklaget sig til os over,
at I har berøvet samme besiddelsen af to enge, overdraget ham og hans
arvinger af den herre Danmarks konge og herr Nicolaus af Rostock, så
ledes som det tydeligere fremgår af deres brev1), og at I i elleve år hvert år
med urette har oppebåret 60 mark vendiske penge af samme enge, og at
I voldeligt har frataget ham et sølvbæger. . . Ligeledes at Eders
veksellerere imod fornævnte herre konges privilegium og Eders ret, således
som den er indført i Eders bog, tager hans 0 med bygninger i besiddelse
imod hans vilje til ikke ringe skade og besvær for ham . . . Derfor
beder, anmoder og minder vi Eder, gode mænd om, at I vil værdiges at
yde ham passende bod for fornævnte . . .

E

1) jf. DRB II 6 nr. 146.
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Ridderen Friedrich af Horn beder rådet i Rostock tilbagegive hans svigerfader
Henrik Barnewin det af kong Erik 6. Menved 1308 14. august skænkede gods.
Original i Rostock.

riedrich af Horn, ridder, til de kloge og gode mænd rådmændene og
alle borgerne i Rostock, fremgang og ære, for så vidt det står til ham.
Jeg har modtaget hårde klager1) fra min svigerfader Henrik Barnewins
og hans frænders og venners side over, at I mod al retfærdighed har plynd
ret ham for gods, skænket ham af kongelig velvilje, og at I uden lovlig
grund i ubesindighed har forvist ham ved en verdslig domstol, hvad man
aldrig har set eller hørt mellem kloge og gode mænd. Derfor bønfalder vi
Eder alle . . . om, at hans af kongelig hånd overdragne gods fuldt ud
gengives ham.

F

1) jf. DRB II 6 nr. 146.

1322. 10. januar. Avignon.
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Pave Johannes 22. overdrager præsten ved Mora kirke, Våsterås stift, Johannes

Fot, det ved kanniken magister Johannes af Luttekenborchs død ledige kanonikat og
præbende ved Hamborgs kapitel, da denne forsikrer i forvejen at have ærkebispen

Jens Grands godkendelse heraf.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Johannes Fot, kannik i Hamborg kirke i Bremen
stift, vor hilsen.
Ved Din retskaffenheds fortjenester, med henblik på hvilke Du rosende
anbefales os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæges vi til at udstrække
den apostoliske gavmildheds hånd mod Din person. Da derfor det kanoni
kat og den præbende ved Hamborg kirke i Bremen stift, som fordum magi
ster Johannes af Luttekenborch, kirkens kannik, besad i samme kirke, så
længe han levede, og som nu vides at være blevet ledigt ved pavestolen,
idet han afgik ved døden under sit ophold der, og ingen uden vi kan råde
over dem, fordi vi længe før denne vakance særligt havde forbeholdt os
alle kanonikater og præbender og øvrige kirkelige beneficier, som da var
ledige ved nævnte sæde eller i fremtiden måtte blive ledige, for vor rådig
hed og bestemmelse og havde bestemt, at det fra da af skulde være ugyl-

T
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digt og magtesløst, om nogen uanset hans myndighed med eller uden
viden herom forsøgte at handle anderledes i denne sag, vil vi i betragt
ning af disse Dine fortjenester vise Dig en særlig nåde og overdrager
dig med apostolisk myndighed fornævnte således ledige kanonikat og
præbende med fuld kanonisk ret og med alle deres rettigheder og til
behør og giver Dig også disse ved provision; vi erklærer det for ugyldigt
og magtesløst, hvad det også er, om nogen uanset hans myndighed med
eller uden viden herom måske tidligere har foretaget sig noget her
imod eller i fremtiden måtte forsøge det, uanset hvilke vedtægter og sæd
vaner ved samme kirke som strider herimod, selvom de er bestyrkede
med ed, apostolisk stadfæstelse eller anden bekræftelse, eller om nogle
med fornævnte apostoliske eller anden myndighed er anerkendt som kan
niker ved samme kirke eller anstrenger sig for at blive anerkendt, eller
med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender
ved fornævnte kirke har fået særligt eller angående kirkelige beneficier
i de egne har fået almindeligt brev af nævnte sæde eller dets legater
selvom man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller
er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje,
at Du med hensyn til opnåelse af fornævnte kanonikat og præbende skal
foretrækkes for alle disse, idet der dog ikke skal gøres nogen indskrænk
ning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender; vor over
dragelse gælder endvidere, uanset om vor ærværdige broder (Jens), ærke
biskop af Bremen, og vore elskede sønner, kapitlet ved fornævnte Hamborg
kirke, eller hvilkesomhelst andre i fællesskab eller hver for sig har fået
bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse
eller provision af nogen og ikke skal kunne tvinges dertil, og at paa kanoni
kater og præbender i samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil
de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision eller
anden rådighed af enhver art, ingen skal kunne få provision ved et
apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler
denne bevilling; fremdeles uanset hvilkensomhelst anden begunstigelse
fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvor
ved, når den ikke er tydeligt omtalt eller i fuld udstrækning optaget i
dette brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogen måde kan
hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort
brev skal finde særlig omtale sted; endvidere uanset om Du ikke personligt
har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at overholde
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samme kirkes bestemmelser og sædvaner, når Du blot i Din fraværelse
lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når Du kommer til kirken,
gør det i egen person, eller at Du vides at besidde sognekirken i Mora
i Våsterås stift og forsikrer, at der ved vor ærværdige broder (Jens), ærke
biskop af Bremen, vil blive givet Dig provision på kanonikat og præbende,
ledige i Bremen kirke, som Du endnu ikke er kommet i besiddelse af.
Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, bestem
melses- og viljesbrev. Givet i Avignon den 10. januar i vort (pontifikats)
sjette år.

1322. 10. januar. Avignon.

390

Pave Johannes 22. pålægger ærkebisperne af Lund og Uppsala og bispen af Odense

at sørge for, at tre klerke i enkedronning Margrete af Sveriges tjeneste får lov til uhin
dret at nyde indtægterne af deres embeder i tre år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore ærværdige brødre (Esger), ærkebiskop af Lund, og (Olov),
ærkebiskop af Uppsala, og (Peder), biskop af Odense, hilsen.
Vor berømmelige datter i Kristus Margretes, Sveriges høje dronnings,
øjensynlige fromheds fortjenester lader os omfatte hendes person med en
nåde, der kan bære frugt ikke blot for hende, men også for dem, som er
hende undergivne. Idet vi da velvilligt imødekommer fornævnte dronnings
bønner, bevilger vi hende med dette brev, at tre af hendes klerke, som er
hendes undergivne og hører til hendes hus, og som tjener hende eller
dyrker videnskabelige studier på et sted, hvor der findes et universitet,
for et tidsrum af indtil tre år frit må oppebære frugterne, indtægterne og
indkomsterne af alle deres kirkelige embeder, som de for tiden besidder
og i fremtiden vil komme i besiddelse af, dog de daglige uddelinger und
tagne, lige så fuldt, som de vilde oppebære dem, hvis de personligt reside
rede ved de kirker, ved hvilke de besidder samme embeder eller måtte
opnå dem, og at de ikke skal forpligtes til personligt at tage ophold ved
kirkerne og ikke mod deres vilie skal kunne tvinges hertil af nogensomhelst,
uanset hvilkesomhelst bestemmelser og sædvaner ved nævnte kirker, der er i
strid hermed, selv om de er bestyrkede med ed, det apostoliske sædes stadfæ
stelser eller hvilkensomhelst anden bekræftelse, og selv om fornævnte klerke
personligt eller ved deres befuldmægtigede har aflagt eller måtte aflægge
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ed på at ville overholde disse bestemmelser og ikke at søge at opnå aposto
lisk brev i strid hermed og ikke at ville gøre brug af et sådant brev, som
de eller nogen anden måtte have opnået, eller på hvilken måde det end er
blevet bevilget, eller om det er blevet bevilget de stedlige bisper eller nogle
andre af samme sæde, at de skal kunne tvinge kanniker, sognepræster og
gejstlige personer ved kirkerne i deres stæder og stifter til at tage personligt
ophold ved samme ved at fratage dem deres indkomster eller på anden
måde, eller om samme bisper og kapitler ved nævnte kirker i fællesskab
eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke er pligtige at
yde kannikerne og de gejstlige personer ved nævnte kirker frugter, ind
tægter og indkomster af de kirkelige beneficier, som de besidder ved dem,
i deres fraværelse, og at de ikke kan tvinges dertil ved apostolisk brev, som
ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling, og
uanset hvilkesomhelst privilegier, bevillinger og apostoliske breve, af hvad
ordlyd de end måtte være, hvorved, når de ikke udtrykkeligt eller fuld
stændigt er optaget i dette brev, virkningen af denne vor nådesbevisning
kan forhindres eller blot udsættes, og af hvilke og hvis fulde ordlyd der skal
finde særlig omtale sted i vort brev, forudsat at de kirkelige embeder ikke
i mellemtiden unddrages tilbørlig betjening, og at sjælesorgen på ingen
måde forsømmes af dem, hvem den måtte påhvile. Derfor pålægger vi ved
apostolisk brev Eder, vore brødre, at I alle tre eller to eller en af Eder
personligt eller ved en eller flere andre sørger for, at der ydes samme tre
klerke eller deres befuldmægtigede i deres navn fornævnte frugter, ind
tægter og indkomster i overensstemmelse med ordlyden af denne vor
bevilling i fuld udstrækning for samme treårsperiode, uanset alt det oven
nævnte, eller om samme bisper og kapitler eller hvilkesomhelst andre i
fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke
kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et apostolisk
brev, som ikke fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne
bevilling, idet I med vor myndighed under trusel om kirkens straf og med
udeladelse af appel tugter dem, der handler herimod. Givet i Avignon
den 10. januar i vort (pontifikats) sjette år.

ig. marts 1322

3i7

1322. 31. januar. Avignon.

Nr. 392

391

Pave Johannes 22, pålægger sin nuntius i Danmark, magister Bernardus de

Montvalent, ærkedegn i Sologne, at inddrive indtægterne af den ledige bispestol i
Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il samme ærkedegn. Da kirken i Roskilde vides at være uden en hyrdes
ledelse i øjeblikket, og vi har besluttet at forbeholde vor og pavestolens
rådighed de frugter, indtægter og indkomster, som ligger til samme kirkes
bord, medens kirken står ledig, overdrager og pålægger vi med denne
apostoliske skrivelse Dig, vor broder, til hvis klogskab vi nærer en særlig
tillid i herren, at Du personligt eller gennem en eller flere i vort og den ro
merske kirkes navn lader opkræve, inddrive og modtage fornævnte frugter,
indtægter og indkomster uden afkortning. Thi vi giver Dig i kraft af
dette brev fuldmagt til at opkræve, inddrive og modtage nævnte frugter,
indtægter og indkomster samt til at straffe dem, der overtræder dette, de
genstridige og dem, der optræder hindrende, med kirkens straf under
udelukkelse af appel, uanset om det er bevilget dem eller nogle af dem i
fællesskab eller hver for sig af det apostoliske sæde, at de ikke kan rammes
af interdikt, suspension eller banlysning i medfør af et apostolisk brev,
der ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler en sådan bevilling,
og uanset alle apostoliske privilegier, bevillinger og breve af almindeligt
eller specielt indhold, tilstået hvem det end måtte være, hvorved udøvelsen
af den Dig givne myndighed på nogen måde kan hindres eller blot udsættes.
Givet i Avignon den 31. januar i vort (pontifikats) sjette år.

T
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Pave Johannes 22. stadfæster i ærkebiskop Esgers fraværelse Roskilde kapitels valg

af dekanen Jens til biskop af Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jens, udvalgt som biskop af Roskilde.
Det hyrdeembede, som vi, skønt uværdige, af det høje har fået
betroet, nøder os med stadig omsorg til bekymrede at tænke på alle jordens
kirker med henblik på deres frelsebringende og lykkelige opretholdelse og
styrelse, så vidt det tilstedes os af det høje, men navnlig påhviler omsorgen
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os for de kirker, som vi ser udsat for embedsledighedens farer, så at der ved
vor forudseende virksomhed kan sættes egnede mænd i spidsen for dem,
som ved og kan både forestå og bistå dem. Da nu for ikke længe siden
kirken i Roskilde ved salig biskop Oluf af Roskildes død blev berøvet
sin hyrdes trøst, sammenkaldte vore elskede sønner (Skjælm) provst og
kapitlet ved samme kirke alle, som vilde, burde og uden vanskelighed
kunde være til stede, og efter at have fastsat dagen for valget, som skik er,
kom de sammen, og efter at have påkaldt den helligånds nåde vedtog de i
dette valg at gå frem gennem valgmænd1) og overdrog enstemmigt Dig,
dekan, kantoren Jens, Guido fra Halland, Jens Henriksen og Peder Frodesen, kanniker ved fornævnte kirke, ved denne lejlighed uindskrænket myn
dighed — dog kun for et vist tidsrum — til at udpege en hyrde blandt
Eder selv eller blandt andre af fornævnte kirkes skød for samme kirke, dog
kun ved kanonisk valg2), hvorpå Du og de øvrige valgmænd, Dine kolleger,
efter at have modtaget denne fuldmagt trak Eder tilbage, og efter at I ind
byrdes omhyggeligt havde overvejet dette spørgsmål, kastede samme kol
leger omsider i enighed deres stemmer på Dig, en præsteviet mand, der
tilmed var i besiddelse af boglig viden, rosværdig ved Din vandel og livs
førelse, forudseende i det åndelige og omsigtsfuld i det timelige, hvorefter
nævnte Jens Henriksen på egne og fornævnte kollegers vegne og efter fuld
magt af de samme fornævnte og fornævnte kapitel valgte Dig til biskop af
Roskilde indenfor samme frist og højtideligt bekendtgjorde dette valg for
nævnte kapitel. Kapitlet bifaldt i enighed samme valg, hvorpå fornævnte
kapitel ved samme kantor lod fornævnte valg bekendtgøre for gejstlig
heden og menigheden i Roskilde, og siden gav Du, opfordret dertil af for
nævnte kapitel, Dit samtykke til dette valg. Derpå begav såvel Du som
visse dertil egnede af samme kapitel særligt udpegede befuldmægtigede
Eder til kirken i Lund, stedets ærkebispesæde, for at opnå bekræftelse af
samme valg. Men eftersom Du og de nævnte befuldmægtigede ikke fandt
nogen ved samme lundekirke, som af vor ærværdige broder Esger, ærke
biskop af Lund, der da opholdt sig ved det apostoliske sæde, og hvem be
kræftelsen af dette valg tilkom, havde fået myndighed til at bekræfte valget,
så begav Du og nævnte befuldmægtigede Eder til fornævnte sæde og an
søgte os personligt om at ville stadfæste valget, efter at vi havde fået fore
lagt beslutningen derom, idet de lovbestemte tidsfrister i enhver henseende
var overholdt. Vi har derfor ladet fremgangsmåden ved fornævnte valg
og Dine personlige fortjenester omhyggeligt undersøge i vore brødres nær-
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værelse tillige med samme befuldmægtigede, og eftersom vi har fundet, at
dette valg af Dig er foretaget på kanonisk vis, og Du er en egnet person,
stadfæster vi det efter vore fornævnte brødres råd med vor apostoliske
myndighed, sætter Dig i spidsen for denne Roskilde kirke som dens biskop
og hyrde og overdrager Dig sjælesorgen og den fulde forvaltning af
den i såvel åndelige som timelige anliggender i fuld fortrøstning til, at
nævnte Roskilde kirke, når herren leder Dine handlinger, under Din
lykkelige ledelse vil gå frem i medgang og ære. Måtte Du derfor påtage
Dig den fornævnte ledelses byrder i lydighed og bestræbe Dig på at vise
Dig omsorgsfuld og tro, når det gælder at øge samme roskildekirkes ære
og skaffe den fremgang, idet Du i ord og gerning belærer herrens hjord,
som i den kirke er betroet Din beskyttelse, således at Du deraf foruden
den guddommelige gengældelses løn af os og samme sæde må høste velsig
nelse og nåde i stedse stigende mål3). Givet i Avignon den 19. marts i
vort (pontifikats) sjette år.
1) d. v. s. ved indirekte valg (per viam compromissi), jf. DRB II 1 nr. 110 note 2. —
2) jf. DRB II 1 nr. 110 note 3. — 3) angaaende dette valg, sej. O. Arhnung, Roskilde
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Pave Johannes 22. meddeler Roskilde kapitel, at han har stadfæstet dets valg af

dekanen Jens til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Skjælm), provst og kapitlet
ved kirken i Roskilde, vor hilsen. Det hyrdeembede o. s. v. indtil ‘og
ære’. Derfor pålægger vi Eder alle ved apostolisk skrivelse, at I fuldt og
ydmygt retter Eder efter samme udvalgte biskop ligesom efter en fader og
hyrde for Eders sjæle og viser ham skyldig lydighed og ærbødighed, således
at I fromt tager imod hans frelsebringende formaninger og påbud og virk
somt opfylder dem. I modsat fald vil vi stadfæste den dom, som han lov
formeligt måtte fælde over de genstridige, og med Guds hjælp, lade den
ubrydeligt overholde, til den er behørigt opfyldt. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 392.

Nr. 394
394

ig. marts 1322

320

1322. 19. marts. Avignon.

Pave Johannes 22. meddeler gejstligheden i Roskilde stift, at han har stadfæstet

kapitlets valg af dekanen Jens til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner, gejstligheden i Roskilde stad
og stift, vor hilsen. Det hyrdeembede o. s. v. indtil ‘og ære’1)- Derfor
pålægger vi Eder alle o. s. v. som i det foregående eksekutionsbrev2) helt
igennem. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 392. — 2) jf. nr. 393.
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1322. 19. marts. Avignon.

Pave Johannes 22. meddeler menigheden i Roskilde stift, at han har stadfæstet
kapitlets valg af dekanen Jens til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner, menigheden i Roskilde stad
og stift, vor hilsen. Det hyrdeembede o. s. v. indtil ‘og ære’1). Derfor
beder, formaner og opfordrer vi Eder alle indstændigt og pålægger Eder
ved apostolisk skrivelse, at I fromt skal tage imod fornævnte udvalgte
biskop, behandle ham med ære og ydmygt rette Eder efter hans gavnlige
formaninger og påbud, således at han kan glæde sig ved i Eder at have
fået fromme sønner, og I i ham en altid nådig fader. Givet som ovenfor1).

P

1) jf nr. 392.

396

1322. 19. marts. Avignon.

Pave Johannes 22. meddeler roskildekirkens vasaller, at han har stadfæstet kapit
lets valg af dekanen Jens til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner, samtlige roskildekirkens
vasaller, vor hilsen. Det hyrdeembede o. s. v. indtil ‘medgang og ære’1)Derfor pålægger vi Eder alle ved apostolisk skrivelse at tage fromt imod
samme udvalgte biskop og omfatte ham med skyldig ærefrygt, idet I viser
samme den vante troskab, yder ham de sædvanlige tjenester og fuldt og

P
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helt lader ham svare af de rettigheder og indkomster, I skylder ham. I
modsat fald vil vi stadfæste den dom eller straf, som han i det åndelige og
timelige lovformeligt fælder eller bestemmer imod de genstridige, og vi vil
med Guds hjælp lade den ubrydeligt overholde, til den er behørigt opfyldt.
Givet som ovenfor1).
1) jf nr. 392.

1322. 19. marts. Avignon.
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Pave Johannes 22. meddeler ærkebiskop Esger af Lund, at han har stadfæstet
Roskilde kapitels valg af dekanen Jens til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder (Esger), ærkebiskop af Lund,
vor hilsen.
Din frelse og Dit ry vil blive større, hvis Du af hensyn til Guds nåde
viser kirkens mænd og da særligt dem, der er udstyret med biskoppelig
værdighed, en beredvillig beskyttelses og nådes gunst. Da for ikke længe
siden o. s. v. indtil ‘og ære’1). Da nu Din gunst vil være samme udvalgte
biskop særdeles belejlig, for at han lettere kan virke heldigt i den ham
betroede omsorg for ovennævnte Roskilde kirke, retter vi vor indtræn
gende bøn og opfordring til Dig, vor broder, idet vi ved denne apostoliske
skrivelse pålægger Dig at have fornævnte udvalgte biskop og kirke i Ros
kilde særligt anbefalede af ærbødighed for os og nævnte sæde og at vise
samme udvalgte biskop Din gunstige beskyttelse med hensyn til at forøge
og bevare hans rettigheder på en sådan måde, at han støttende sig til Din
hjælp kan vise sig nyttigere i den ham betroede ledelse af fornævnte Ros
kilde kirke, og Du derved yderligere kan gøre Dig fortjent til den himmel
ske miskundhed og til nævnte sædes velvilje. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 392.

1322. 19. marts. Avignon.
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Pave Johannes 22. meddeler kong Kristoffer 2^ at han har stadfæstet Roskilde
kapitels valg af dekanen Jens til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor kære søn i Kris tus Kristoffer, Danmarks berøm
melige konge, vor hilsen. Til at vise kirkernes prælater, og da navnlig

P

2. Række. VIII.
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dem, der udmærker sig ved biskoppelig værdighed, Din inderlige kærlighed
opfordrer vi Dig så meget mere tillidsfuldt med vore bønner, som vi
antager, at Du, høje konge, vil være mere beredvillig og tilbøjelig til at gøre
gode gerninger, især når Du hos Gud, som samme prælater er udsat til at
tjene, får den evige gengældelses løn og blandt menneskene ros og lov i
rigt mål. Da for ikke længe siden o. s. v. indtil ‘og ære’1). Eftersom det nu,
kære søn, erkendes at være en fortjenstfuld gerning at omfatte kirkerne og
gejstlige personer, især da dem, der udmærker sig ved biskoppelig værdig
hed, med velvillig gunst og prise dem i ord og gerning til ære for den evige
konge, beder og anmoder vi indtrængende Dig, høje konge, om af ærbødig
hed for os og det apostoliske sæde at vise samme udvalgte biskop og den
ham betroede kirke Din gunst i, hvad der tjener dem bedst på en sådan
måde, at nævnte udvalgte biskop, når han kan støtte sig til Din hjælp,
høje konge, med Guds nåde stadig kan have lykken med sig i ledelsen
af det ham betroede hyrdeembede, og Du som følge deraf hos Ham, der
gengælder alt godt, kan få det evige livs løn og hos os fortjent taksigelse.
Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 392.

1322. 23. marts.

399

Biskop Otto af Reval betaler det pavelige kammer 16 guldfloriner på den danske

svend Skulibus' vegne.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

en 23. marts overdrog herr Otto, udvalgt biskop af Reval, som hem
melig tilbagebetaling kammeret 16 guldfloriner på Skulibus’ vegne,
kongeriget Danmarks svend.

D
400

1322. 24. marts.

Margrete, enke efter herr Henrik Albertsen, skanker Roskilde Agnete kloster jorde

gods i Store Fuglede.
Original i rigsarkivet.

argrete, enke efter herr Henrik Albertsen, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig.
Det guddommelige forsyn har sørget således for de dødelige mennesker,

M
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at de med jordisk gods, der går tilgrunde, kan købe det evige, som varer.
Idet jeg omhyggeligt har overvejet dette, skænker jeg til St. Agnete kloster
i Roskilde, hvor jeg i mine barneår er blevet opdraget og oplært, med stor
taknemlighed mit faste gods i Store Fuglede i Arsherred til frelse for mine
og mine afdøde pårørendes synder at besidde med rette evindelig, på den
betingelse, at der aldrig må sælges noget af dette gods, og jeg erklærer med
dette brev, at det er skænket. Thi jeg stoler på, at søstrene i det nævnte
kloster ubrødeligt vil overholde, hvad de har lovet mig med deres åbne
brev. Til vidnesbyrd om denne overdragelse og til evig sikkerhed er mit
segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1322 dagen før den
hellige jomfru Mariæ bebudelse.

1322. 24. marts.

401

Henrik Hennikesen fra Skåne pantsætter sit gods i Gundsølille til Jens Mortensen.
Afskrift i Langebeks diplomatarium.

enrik Hennikesen fra Skåne til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Jeg gør vitterligt med dette brev, at jeg skylder den gode mand Jens
Mortensen, nærværende brevviser, firs mark penge, ny sjællandsk mønt,
der skal betales helt på første ting inden førstkommende Mortensdag. For
denne pengesum har jeg pantsat ham mit gods i Gundsølille, nemlig otte
ørtug skattejord, hvorpå Jens Bulse bor, med alt tilliggende til ovennævnte
gods. Men hvis jeg skulde svigte med hensyn til den fornævnte betaling på
den foran fastsatte termin, da skal samme brevviser Jens Mortensen hvert
år fra da af hæve indtægterne af fornævnte gods, indtil jeg helt og fuldtud
har betalt ham. Til bevis på dette er mit segl sammen med segl tilhørende
hans velærværdighed herr Jens Slagelse, kannik i Roskilde, hængt under
dette brev. Givet i det herrens år 1322 dagen før Mariæ bebudelse.

H
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Ærkebiskop Esger af Lund annekterer Kbpinge kirke til Tyge Hemmingsens præbende i Lund.
Afskrift i Lundebogen.
21*
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sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til sin
1 elskede søn herr Tyge Hemmingsen, hans kannik i Lund, hilsen
evindelig med en faders hengivne kærlighed.
Efterdi store udgiftsposter for det meste plejer at påhvile Dig, dels på
grund af vor hellige lundekirkes forretninger, som hidtil er udført ved den
romerske kurie og andetsteds, og som sandsynligvis med Guds hjælp også
vil være at udføre i fremtiden, dels også af hensyn til Din personlige stand
og stilling, for hvis opretholdelse Du plejer at give mere ud og leve finere,
eftersom det står skrevet, at de rige ikke skal tvinges til at leve af de fattiges
måltider1), og kirkens indtægter er skabt med dette ene øjemed, at de
gejstlige kan leve standsmæssigt og have et sømmeligt underhold deraf2).
Da Du kun modtager små og ringe indtægter fra Guds kirke, for hvis skyld
Du har udsat Dig og Dit for fare, og da loven har bestemt3), at den, der
kaldes til byrderne, ikke skal vises tilbage fra belønningen, og ingen skal
gøre krigstjeneste på egen bekostning, og idet vi betænker kirkens tarv og
Din personlige trang på grund af Dine udgifter, annekterer og forener vi
sognekirken i Kopinge, til hvilken vi har fuld patronatsret, for tiendernes,
indtægternes og indkomsternes vedkommende med Din præbende af
Hjortshog, som Du har i vor lundekirke på kanonisk vis, efter rådslagning
med vort elskede kapitel i Lund og med dets billigelse, i kraft af dette brev,
og vi bestemmer og påbyder, at den skal være annekteret og forenet dermed
til evig tid, idet sjælesorgen i nævnte kirke tilligemed et sømmeligt under
hold dog skal være forbeholdt den vikar, som i øjeblikket residerer der.
Vi ønsker ydermere, at vore ærkebiskoppelige afgifter af denne kirke, —
ligesom af andre kirker i vort stift —, uanset denne henlæggelse bliver be
talt efter gammel sædvane. Til vidnesbyrd om alt dette og til større sikker
hed er vort segl og vort elskede ovennævnte kapitels segl hængt under dette
brev. Givet i Lund i vor gård i nærværelse af vort kapitel i det herrens
år 1322 første mandag efter passionssøndag.

E

1) synes at bero på en forvanskning af bibelens historie om den fattiges eneste lam
(2. Sam. 12,1-6). — 2) eftersætningen mangler, men er udtrykt i det følgende. — 3) Luc.
10,7 (1. Tim. 5,18) arbejdsmanden er sin løn værd.
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1322. 29. marts. Lund.

Ærkebiskop Esger af Lund bevilger kanniken Tyge Hemmingsens ansøgning om,

at Kopinge kirke annekteres under hans præbende i Lund.
Afskrift {Lundebogen).
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sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til sin
! elskede søn herr Tyge af Lolland, sin kannik i Lund og sognepræst i
Kopinge i sit stift, hilsen evindelig med en faders hengivne kærlighed.
Din retskaffenheds fortjenester, Din boglige lærdom, Din sædelige ren
hed, Dit levned og Din vandel, som er rosværdig, samt andre omstændig
heder, der må betænkes hos en gejstlig mand, og navnlig og i særdeleshed
Din stadige møje, de ikke ringe bekymringer og de langvarige tjenester,
som Du trofast og stadigt har påtaget Dig, ikke blot for os, men også til
gavn og ære for Lundekirken dels i primatets ærinde, idet Du hjembragte
palliet til Uppsala kirke, dels i mange andre ærinder for lundekirken,
påminder, ansporer, bevæger og bringer os på mangfoldige måder til, at
vi, da Du ønsker at begive dig til et universitet, mens lejlighed gives, samt på
grund af beskæftigelse med forretninger og studium ikke let kan forfremmes
til et højere embede, bevilger Din ansøgning om annektering af Din kirke i
Kopinge, som Du har, til Din præbende i Lund, for at vi ikke skal synes
at have glemt Din store velgerning og Din møje eller at være utaknemlige
— hvad Gud forbyde —, navnlig da det i loven er bestemt, at man ikke skal
binde munden på den okse, der tærsker1). For at der altså skal gives Dig
en slags trøstens frugt for Dine fortjenester, annekterer og forener vi efter
rådslagning og omhyggelig forhandling med vort ærværdige og elskede
kapitel i Lund, rådet dertil af kapitlet, med dets billigelse og på dets
anmodning, Din nævnte kirke i Kopinge, til hvilken vi har patronatsret,
til den præbende, Du nu har i vor kirke i Lund, med alle rettigheder og
dens tilliggende, samt erklærer den for annekteret og forenet med rette
evindelig i kraft af dette brev, idet vi strengt forbyder, at nogen gejstlig eller
verdslig person, af hvad stilling, rang eller stand han end måtte være, på
nogen måde drister sig til at bryde dette henlæggelses- eller anneksionsbrev
eller forvovent at handle derimod, såfremt han vil undgå kirkens dom. Vi
vil ydermere, at afgifterne til ærkebispen af denne kirke uanset denne hen
læggelse bliver betalt efter gammel sædvane ligesom af de andre kirker i
vort stift. Til vidnesbyrd om alt dette og til større sikkerhed er vort og vort
elskede kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Lund i vor gård i
nærværelse af vort kapitel i det herrens år 1322 første mandag efter passions
søndag.

E

1) i Kor. 9,9.

Nr. 404

5. april 1322

404

1322. 3. april.

326

Lars Madsen pantsætter alt sit gods i Skelby til Bo Ovesen.
Eline Gøyes jordebog.

ørst1) et brev om, at Lars Madsen pantsætter alt sit gods i Skelby til
Bo Ovesen for 72 mark penge. Givet palmelørdag 1322.

F

1) d. v. s. af brevene vedrørende Skelby.

405

1322. 14. april. Æbelholt.

Anders, søn af Oluf Tagesen, mageskifter sit gods i Sørup med Esrom klosters

gods i Store Rørbæk.
Afskrift i Esrombogen.

nders, søn af Oluf Tagesen, til alle troende kristne, der får dette brev
. at se og hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det skal komme til alle såvel nulevendes som fremtidiges kund
skab, at jeg, idet jeg foretog et mageskifte med de fromme mænd og gode
herrer abbeden og det menige konvent i vor frue kirke i Esrom, af dem
har modtaget alt det gods, som de havde i Store Rørbæk, løst og fast, med
toft, ager, eng, græsgang, fiskevand, og alt øvrigt tilliggende til nævnte
gods, ved lovlig skødning at besidde med rette evindelig. Til gengæld for
alt dette har jeg på venners råd overdraget fornævnte herrer alt det gods,
som jeg besad i Sørup ved retmæssig adkomst i kraft af fædrene ret
tillige med toft, ager, eng, skov, fiskevand og alt andet tilliggende, med alt
tilbehør, løst og fast, ved lovlig skødning på Try herredsting i Slangerup,
at besidde med rette evindelig. For at der ikke i fremtiden skal kunne opstå
nogen trætte eller ulempe for ovennævnte herrer eller deres efterfølgere fra
min eller mine arvingers side eller for mig og mine efterfølgere fra oven
nævnte klosters side angående ovennævnte mageskifte, har jeg givet samme
herrer dette åbne brev og ladet det besegle med mit segl, ligesom jeg har
modtaget herrernes åbne brev, der var bekræftet med deres segl. Givet i
Æbelholt i det herrens år 1322 fjerde påskedag.

A
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Pave Johannes 22. pålægger biskop Jens af Roskilde, der er blevet bispeviet af

kardinalbiskop Raynaldus af Ostia, at tiltræde sit embede.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder Jens, biskop af Roskilde.
For nylig, da roskildekirken var uden sin hyrdes ledelse, har vore el
skede sønner, samme kirkes kapitel, i enighed valgt Dig til samme kirkes bi
skop og hyrde, og Du har derpå begivet Dig til det apostoliske sæde og ydmygt
ansøgt os om, at vi med apostolisk velvilje vilde værdiges at stadfæste samme
ovenfornævnte valg af Dig. Idet vi har bøjet os for disse Dine bønner, har
vi derfor, da vi har fundet, at dette valg af Dig er sket på kanonisk vis, efter
vore brødres råd med fuld viden og med apostolisk myndighed ladet
samme valg stadfæste, samtidig med at vi betroede Dig varetagelsen af
sjælesorgen og forvaltningen af samme kirke i åndelige og timelige anlig
gender, således som det udførligt står i vort brev om denne sag1). Og da
vi sidenhen har ladet Dig modtage konsekrationens gave ved vor ærværdige
broder Raynaldus, biskop af Ostia, pålægger vi Dig, vor broder, med denne
apostoliske skrivelse, at Du begiver Dig til fornævnte kirke, Din brud, led
saget af vor velsignelses nåde, og bestræber Dig for trofast og klogt at lede
den med den klogskab, Gud har givet Dig, på en sådan måde, at samme
kirke under Din omsorgsfulde ledelse, om Gud giver nåde, kan gå fremad
på frelsens vej i det åndelige og timelige, og Du i forhold hertil i rigt mål
kan fortjene den guddommelige, det apostoliske sædes og vor taknemmelig
hed. Givet i Avignon den 18. april i vort (pontifikats) sjette år.

T

1) nr. 392.
1322 27. april (Reg. Dan. nr. 1320) = nr. 408.

1322. 4. maj. Flakkebjærg herredsting.

407

Tingsvidne af Flakkebjærg herredsting, at Klemens Sene har pantsat herr Mor
ten Båd sit gods i Skafterup for 80 mark penge.
Original i rigsarkivet.

nud kaldet Juul, Jakob kaldet Skål, den herre kongens fogeder på
b. Tårnborg, Esbern, præst i Gunderslev, Jon Gissel, Jens Lund, Knud
Jensen, Troels Modersen, Sakse, Peder Rød, Oluf Meretesen, Peder Bro-
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dersen og Jens Tygesen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide, at Klemens kaldet Sene på Flakkebjærg herredsting til nærvæ
rende brevviser herr Morten kaldet Båd har pantsat sit gods i Skafterup, nem
lig otte ørtug skattejord med alt sit tilliggende, og tilskødet ham det som pant
for firsindstyve mark penge gængs mønt, at betale ham på nævnte Flakkebjærgherreds første tingdag inden førstkommende allehelgensdag på den be
tingelse, at om det nævnte gods indløses på fornævnte ting, skal herr Mor
ten oppebære alle dette års frugter af samme, med undtagelse af rugavlen,
som ovennævnte Klemens skal oppebære. Men hvis det nævnte gods ikke
indløses på fornævnte ting, skal nævnte herr Morten oppebære al afgrøde af
godset hvert år, hvilket ikke bør fradrages hovedstolen, indtil godset fuldt
ud indløses, og det år, da nævnte Klemens indløser godset, skal rugafgrøden
tilfalde nævnte herr Morten for hans egen pløjning på disse jorder. Frem
deles lovede nævnte Klemens, at hvis han måtte sælge eller afhænde det
nævnte gods eller andet gods, som han har i Vindinge sogn, kan han ikke
sælge eller afhænde fornævnte gods til andre end herr Morten, og hvis de
personligt ikke kan komme overens om prisen for det nævnte gods, skal
hver af dem udnævne to gode mænd, og de skal begge være tilfreds med den
pris, som disse fastsætter. Til klarere vidnesbyrd om denne handling, har
vi, som har segl, med ovennævntes vidnesbyrd ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet i det herrens år 1322 første tirsdag efter den dag, da det
hellige kors blev fundet.

408

1322. 11. maj. Sternberg.

Fyrst Henrik 2. af Meklenborg slutter forbund med grev Henrik 3. af Schwerin,
Original i Schwerin,

i Henrik, af Guds nåde herre af Meklenborg og Stargard, erkender
offentligt med dette brev, at vi har sluttet forbund og overenskomst
med vor kære onkel grev Henrik af Schwerin — og han med os — om
evigt at holde sammen med slotte og med mænd i al nød mod alle, und
tagen disse, som herefter er nævnt ... Vor onkel grev Henrik skal heri
mod tjene og hjælpe os, hvor vi behøver det, med 30 mand til hest på vor
bekostning, gevinst og tab1), mod alle levende undtagen hertug Erik af
Slesvig, hertug Erik af Sachsen, grev Nicolaus af Schwerin og grev Jo-
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han af Holsten ... At vi stadigt og fast vil holde denne overenskomst,
har vi sammen med vore mænd, herr Rosendal af Piessen, herr Gödeke af
Bülow, herr Wichbert Lützow, herr Nicolaus af Mallin, herr Reimar af
Piessen, herr Gotschalk og herr Bertold Preen, herr Henrik af Barnekow, Henrik af Bülow, Wilcken af Perlin og Henrik Bonsach, erklæret på
tro og love. Til vidnesbyrd herom har vi givet dette brev, beseglet med
vort segl. Det er skrevet i Sternberg i året 1322 efter Guds byrd tirsdagen
før korsugen2).
i) gevinst og tab, d. v. s. på den ene side hæve løsepenge for tagne krigsfanger, på
den anden side også udløse sine egne af fangenskab. — 2) ugen Vocemjocunditatis, 5. uge
efter påske (ikke at forveksle med inventio crucis).

1322. 11. maj. Sternberg.

409

Grev Henrik 3. af Schwerin slutter forbund med fyrst Henrik 2. af Meklenborg.
Original i Schwerin.

i Henrik, af Guds nåde greve af Schwerin, erkender offentligt med
dette brev, at vi har sluttet forbund og overenskomst med vor kære
onkel, herr Henrik, fyrste af Meklenborg — og han med os — om evigt at
holde sammen med slotte og med mænd i al nød mod alle, undtagen dem,
som herefter er nævnt. Vi skal hjælpe og tjene vor onkel med 30 mand til
hest på hans bekostning, gevinst og tab, mod alle levende undtagen hertug
Erik af Slesvig, hertug Erik af Sachsen, grev Nicolaus, vor fætter1), og
grev Johan af Holsten ... At vi stadigt og fast vil holde denne over
enskomst, har vi sammen med vore mænd, herr Bolte af Driberg, herr
Werner af Halberstadt, herr Henrik Raven, herr Herman af Kleinow,
herr Liideke af Neuenkirchen, herr Anton og herr Johan af Dambek,
herr Ulrich af Driberg, herr Hartwig Preen, herr Hartwig af Zickhusen,
herr Ludolf Schwerin erklæret på tro og love. Til vidnesbyrd herom har
vi givet dette brev, beseglet med vort segl. Det er skrevet i Sternberg i
året 1322 efter Guds byrd tirsdagen før korsugen2).

V
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1322. 12. maj. Viborg.

Biskop Peder af Viborg erklærer, at han med sit kapitels samtykke giver afkald
på alle krav om gæsteri af Vitskøl kloster.
Afskrift i Vitskølbogen.

eder, af Guds nåde biskop i Viborg, til alle troende kristne, der får
dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
For at tildragelsernes sande sammenhæng ikke skal gå i glemme i tidens
løb, og glemselen, vildfarelsernes moder, ikke skal avle emne til retsstrid,
og ting, der er vel og rimeligt afgjorte, ikke af mangel på bevisligheder skal
skabe vanskelighed og tynge, er det bedst, at man, når noget bemærkelses
værdigt forhandles mellem mennesker, bestyrker det med breves værn, at det
ikke skal gå menneskene af minde. Derfor gør vi vitterligt for alle med dette
brev, at der, — idet såvel nogle af vore forgængere som vi, der af Guds nåde
er udvalgt og stadfæstet som styrer af Viborg kirke, hyppigt og indtræn
gende har krævet nogle ydelser betegnede som gæsteri af de fromme mænd
og herrer abbeden og brødrene i Vitskøl af cistercienserordenen i vort stift,
efter anbringende og påstand af gejstlige og verdslige personer i vort nævnte
stift, og idet de ovennævnte herrer abbeden og brødrene stadigt og altid
sagde nej og hævdede, at vi ikke havde eller nogensinde havde erhvervet
nogen ret eller domsmyndighed over dem, — mellem vor og deres kirke i
anledning af det ovennævnte er opstået emne til klage, ved hvis udgifter
såvel som ærgrelser ikke blot vor, men også fornævnte brødres kirke følte
sig tynget. Men efter at fornylig den fromme mand vor elskede broder i
Kristus herr Bo var blevet valgt og stadfæstet som abbed og styrer af den
nævnte kirke i Vitskøl, og idet han ikke blot ved sin egen og sine egnes
henvendelse, men også gennem rigets mest højtstående i gejstlig og verdslig
værdighed ved enhver given lejlighed1) søgte at bevæge os og på billig vis
tilskynde os til at bringe nævnte sag eller mellemværende til en passende af
slutning, blev der i Viborg i det herrens år 1322 på dagen for de hellige
martyrer Nereus og Achilleus i nærværelse af de fromme mænd og herrer
Niels, abbed af Tvis, og Niels, abbed af Øm, af ovennævnte cistercienserorden samt herr Esbern, provst i Viborg kirke, herr Svend, vor generalofficial, broder Trued, franciskanernes guardian i Ålborg, herr Esger,
provst, broder Jens, prior i Vitskøl, og Ugod Knap, foged for herr Lars, de
danskes højbårne konges drost, anvendt megen møje for at nå en afgørelse
af den nævnte sag. Thi efter at vi forud gennem vort kapitel omhyggeligt
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havde ladet sandheden efterspore, fandt vi, at ovennævnte anbringende og
påstand ikke var tilstrækkelig godtgjorte som grundlag for en så vigtig sags
forfølgning, men at den oprindelig må være udsprunget ligesom fra en
ukendt kilde, hvorfor vi også har skønnet, at den er skrøbelig og utilstræk
kelig til begrundelse af vor retspåstand eller til rettesnor for vor samvittig
hed. Med vort kapitels enstemmige samtykke erklærer vi derfor ved dette
brev fornævnte herrer abbeden og alle hans efterfølgere og brødrene i
Vitskøl for fri og undtagne at være til evig tid for alle krav fra os og frem
tidige bisper i vor kirke med henblik på krav om fornævnte gæsteri af
os eller af nogen af vore efterfølgere på noget fremtidigt tidspunkt, idet vi
giver afkald paa alle breve, proces (akter) eller dokumenter, som hidtil er
udstedt eller erhvervet i denne sag til vor fordel, på hvad måde det end er
sket, og på enhver ret, som kunde tilkomme os, og på enhver indsigelse efter
kanonisk eller borgerlig ret, som kan eller i fremtiden vil kunne gå imod
dette brev. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev sam
men med vort kapitels segl og segl tilhørende de ovennævnte herrer Niels,
abbed i Tvis, og Niels, abbed i Øm kloster, herr Esbem, provst, herr Svend,
vor generalofficial, broder Trued, guardian i Ålborg, broder Jens, prior
i Vitskøl, herr Esger, provst, og Ugod Knap, som alle overværede dette
venskabelige forlig, således som det forudskikkes. Givet i Viborg i det
herrens år og på den dag, som før er nævnt.
1) egti. måske ‘i tide og utide’.

1322. 14. maj. Viborg.

411

Biskop Peder af Viborg stadfaster overdragelsen af kirkerne i Strandby> Åle,

Malle og Farstrup til Vitskøl kloster og giver klostret jurisdiktionen over dets under

givne i alle sager om helligbrøde.
Afskrift i Vitskølbogen.

eder, af Guds nåde biskop i Viborg, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi for de fromme mænd vore elskede herrer i Kristus
abbeden og munkenes konvent i Vitskøl stadfæster i kraft af dette brev og
med vort kapitels samtykke den overdragelse af kirkerne i Strandby, Åle,
Malle og Fars trup, der er foretaget til dem af vore forgængere, således som
det på fyldestgørende måde er vist os ved deres åbne breve, idet vi overdra-
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ger abbeden sammesteds vor myndighed til i dem at indsætte og afsætte
dem af hans munke, som han måtte ønske, således som han vil anse det for
bedst. Fremdeles overlader vi frit de samme herrer abbeden og konventet
forfølgningen af alle sager kaldet helligbrøde overfor alle deres undergivne,
som de i øjeblikket har indenfor vort stift eller i fremtiden vil erhverve,
således at der kun skal stås til ansvar for ham og ingen anden i disse sager,
idet vi yderligere viser dem den særlige nåde, at herr abbeden kan aftvinge
sine undergivne det, de er ham skyldige, med kirkens straf, som han selv
kan idømme dem. Og hvis nogen af hans undergivne eller nogen uden for
nævnte undergivne kræver nogen af hans undergivne for et skyldigt beløb,
skal herr abbeden have fri myndighed til med kirkens dom at tvinge
skyldneren til at betale, idet han går frem efter loven, og binder den gen
stridige og oprørske med en sådan dom. Men hvis den nævnte abbed i
sådanne sager skulde være en mangelfuld dommer, — hvad Gud forbyde, —
vil vi, når vi bedes derom, ikke svigte nogen, der klager i sådanne sager, i at
lade ham få sin skyldige ret. Og hvis en af de fornævnte undergivne, som af
herr abbeden er bundet med en dom, forlader munkenes tjeneste, tilkom
mer det os med hensyn til samme kun at fyldestgøre for en sådan dom1),
medens han ikke vil kunne få absolutionens nådegave af os, førend han
tilfulde har tilfredsstillet de nævnte munke, hvad hovedsagen angår. Frem
deles vil vi vise de nævnte munke den særlige nåde, at deres fornævnte
undergivne i de øvrige sager, som på nogen måde falder under gejstlig
rettergang, ikke bør stævnes eller forulempes på nogen måde af nogen
af vore provster, men kun af os selv direkte eller af vor generalofficial. Til
vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl sammen med vort kapitels segl
hænge under dette brev. Givet i Viborg i det herrens år 1322 fredag før
Kristi himmelfart.
1) dette må betyde, at en af abbeden dømt mand, som forlader munkenes tjeneste,
ganske vist derefter hører under bispen, men at bispen ikke vil meddele ham abso
lution for den idømte kirkestraf, forinden han til munkene har udredet, hvad ab
beden har søgt at inddrive ved pålæggeisen af kirkestraffen.
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1322. 14. maj. Avignon.

Biskop Jens af Roskilde lover at betale servispenge til det pavelige kammer fordelt
på to terminer.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.
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amme år, indiktion, sted og med samme vidner den 14. maj lovede
herr Jens, biskop af Roskilde i Danmark, som sit servitium commune1)
at betale 1000 guldfloriner og fem servitier til husstanden2), nemlig halv
delen førstkommende allehelgensdag og den anden halvdel førstkommende
Kristi himmelfartsdag, og i modsat fald inden fire måneder. Og han
aflagde ed, som står i formlen.

S

1) jf. DRB II 4 nr. 305 note 2. — 2) jf. sammesteds note 3.

1322. 19. maj.

413

Fortegnelse over de breve, der sendes pavens nuntius i Danmark magister Bernardus
de Montvalent, ærkedegn i Sologne, med hans tjener Guiraud.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

igeledes blev nedennævnte breve sendt til samme herr Bernardus ved
i hans tjener Guiraud den 19. maj i det 6. år:
§ < 1) Et, hvori han får overdraget indsamlingen af den ledige roskildekirkes bispebords frugter, indtægter o. s. v., der er forbeholdt vor herre
pavens kammer1).
§ <2) Fremdeles et andet, hvori han får overdraget indsamlingen af de
peterspenge, der skyldes romerkirken fra kongeriget Sverige2).

L

1) jf. nr. 391. — 2) jf. Acta Pont. Svec. Cam. I 1, 181 nr. 185 (brev af 1322 31. marts).

1322. 20. maj. Lübeck.

414

Wenemar af Essens testamente.
Original i Lübeck.

Guds navn, amen. Jeg Wenemar af Essen, ved min fornufts fulde brug,
har opsat mit testamente på følgende måde, om døden skulde overraske
mig. Først giver jeg til min slægtning Gerlach min halvpart af den gård
i Århus, som jeg har i fællesskab med hans broder Herman. Fremdeles
giver jeg min slægtning Gotschalk 40 mark kobberpenge. Fremdeles til
St. Olufs kirke i Århus giver jeg fem mark kobberpenge, til sognepræsten
sammesteds giver jeg en mark kobber, og til ringeren sammesteds giver
jeg to øre penge. Fremdeles til St. Clemens kirke giver jeg fem mark
kobber, og til vikarerne sammesteds giver jeg fire mark kobber. Til den
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helligånds kirke sammesteds giver jeg fem mark kobber, og til dominikaner
brødrene giver jeg ti mark kobber, og til hospitalet sammesteds giver jeg
fem mark kobber. Til vor frue kirke giver jeg fem mark kobber, og til
sognepræsten sammesteds giver jeg een mark kobber, og til ringeren sam
mesteds giver jeg to øre penge. Fornævnte beløb skal tages af de gælds
fordringer, jeg har i hint land, og hvis noget skulde mangle, skal min
kompagnon Gerlach betale det manglende af vort kompagniskab. Frem
deles til helligåndshuset i Lübeck1) . . . Forhandlet i det herrens år 1322
på Kristi himmelfartsdag. Vidner er rådmændene herr Henrik Plessekow
og Johan af Koesfeld.
1) resten af testamentet drejer sig om gaver til institutioner og personer i Lübeck.
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1322. 27. maj. Vordingborg.

Fyrst Vizlav 3. af Rygen erklærer at have sine lande som len af den danske konge.
Original i rigsarkivet.

izlav, af Guds nåde rygboernes fyrste, til alle troende kristne, der får
dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi har modtaget
og fået alt vort gods, som vi har, nemlig landet Rygen, landet Grimmen,
landet Stralsund, landet Barth, landet Tribsees og landet Loitz med alle
stæder, borge, mænd og øvrige tilliggender inden for disse landes grænser,
af de stormægtige fyrster vor herre Kristoffer, de danskes og venders højbårne konge, og hans søn junker Erik, til hvilke vi har aflagt mandsed efter
den lensret, som kaldes fanelen, og vi erkender ikke at have anden herre
til vore nævnte godser end disse, og vi erkender, at vore arvinger er for
pligtede til at gøre det samme, hvis de vil besidde disse lande og godser,
idet vi på tro og love erklærer, at vi uvægerligt vil bistå samme vor herre
Kristoffer, de danskes konge, og hans søn junker Erik i alle deres sager
mod hvem som helst — som en tro vasal overfor sin naturlige herre — og
tjene dem trofast efter evne, idet vi regner deres venner og uvenner for
vore. Til vidnesbyrd om denne handling og til fyldigere bevis er vort
segl sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd herr Vartislav,
hertug af Vendland, Kassubien og Pommern, Johan, herre til Wenden, og
junker Hennike, greve af Holsten, hængt under dette brev. Forhandlet og
givet i Vordingborg i det herrens år 1322 torsdag før pinse.
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1322. 27. maj. Vordingborg.

416

Kong Kristoffer 2. slutter en overenskomst med fyrst Vizlav 3, af Rygen, hvorved
denne overdrager kongen Møn for 2000 mark sølv, fordelt på fire terminer.
Afskrift i Stettin {Codex Rugianus).

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
-dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at under det herrens
år 1322 første torsdag før pinse i Vordingborg er der mellem os og vore
arvinger som den ene part og den velbyrdige herre Vizlav, rygboernes
fyrste, og hans arvinger som den anden part sluttet følgende overenskomst.
Samme herr Vizlav har frit overgivet landet Møn i vore og vore arvingers
hånd, idet han offentligt og udtrykkeligt har givet afkald på ethvert krav,
som tilkom ham eller hans arvinger i forhold til landet Møn, eller som
nogensinde kan tilkomme dem i fremtiden. I anledning af dette afkald
erkender vi og vore arvinger, at vi skylder nævnte herr Vizlav og hans
sande arvinger to tusinde mark lødigt sølv, som skal betales på efterskrevne terminer og steder: firehundrede mark lødigt sølv i rede penge
og hundrede mark lødigt sølv i skånsk mønt i Vordingborg førstkom
mende festdag for den hellige apostel Thomas; og femhundrede mark
lødigt sølv på den nærmest følgende søndag i fasten, da man synger messen
Invocavit, i sølv, enten groter fra Tours eller sterlingmønt, eller i korn;
femhundrede mark lødigt sølv på Johannes Døberens nærmest følgende
fødselsdag i sølv, enten groter fra Tours eller sterlingmønt, eller i korn;
og de resterende femhundrede mark lødigt på den hellige Nicolaus’ nærmestfølgende festdag i sølv, enten groter fra Tours eller sterlingmønt, eller
i korn, dog at vi skal betale ham alt det, vi måtte ønske at udrede i groter
fra Tours eller sterlingmønt, på de fornævnte terminer og steder, men
hvad vi ønsker at udrede i korn, skal vi erlægge i Ålborg, Randers, Århus
og Horsens til de fornævnte terminer, og vi skal lade det korn, som vi
ønsker at yde ham, bringe ned til havet, og vi tilsiger ham eller køberne
af kornet frit lejde for os og alle vore og alle øvrige, der vil gøre eller und
lade at gøre noget for vor skyld, til at udføre det nævnte korn. Hvad vi
ydermere måtte betale ham i skånsk mønt, groter fra Tours, sterlingmønt
og korn, vil vi udrede ham på fornævnte terminer og steder, under hensyn
tagen til retfærdighed og rimelighed og til markedets bevægelser. Til vidnes-
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byrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Forhandlet og
givet ovennævnte år, dag og sted.

1322. 28. maj.

417

Fyrst Johan 2. af Werle opfordrer Volkmar af Gowisch og Henrik af Werle til
at stille ham hjælpetropper i kong Kristoffer 2.s tjeneste.
Original i Hannover,

ohan, af Guds nåde herre af Werle, til de berømmelige og hæderlige
mænd Volkmar af Gowisch og Henrik af Werle, vor gunst med alt
godt.
Vi beder Eder så indtrængende vi formår, at I med Eders venner ruster
Eder så kraftigt som I kan i vor herre Kristoffers, de danskes berømmelige
konges og vor tjeneste, således at I senest til førstkommende ottendedag
efter Trinitatis med Eders mænd giver møde i en eller anden af vore be
fæstede pladser, hvilken I bekvemmest måtte kunne nå. Vi vil give enhver
ridder, I måtte medbringe, tolv mark lødigt sølv, enhver væbner ti mark.
De udgifter, I måtte have undervejs, og de heste, I måtte miste, vil vi
erstatte Eder, når I når frem til os, og når I er draget hjemmefra, vil
I rejse på vor risiko, og ikke på Eders. For Eders og Eders mænds
tilfangetagelse — som Gud forbyde — for Eders sold og for tab af
Eders ejendele vil vi under alle omstændigheder yde garanti og sikkerhed,
hvilket vi erklærer med dette brev. Givet i det herrens år 1322 under vort
sekret fredagen før pinse.
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1322. 30. maj. Vordingborg.

Fyrsterne Johan 2. og Johan 3. af Werle forpligter sig til at overdrage kong Kri

stoffer 2. og hans børn landene Schwan, Ribnitz, Gnoien, Sulz, Marlow og Tessin,

hvis de erhverver noget af disse.
Original i rigsarkivet.

ohan og Hennike, herrer af Werle, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi påtager os den
forpligtelse og afgiver det bindende løfte, at vi, hvis vi kan erhverve alle
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landene Schwan, Ribnitz, Gnoien, Siilz, Marlow og Tessin eller enkelte
af dem ved magt, forhandling, erlæggelse af sølv eller penge eller på nogen
anden måde, skal overgive dem til den stormægtige fyrste, vor elskede
herre Kristoffer, de danskes og venders højbårne konge, og hans børn
og overdrage dem frit uden nogen indsigelse, og det videre i denne sag
afhænger af vor herre Kristoffer, de danskes fornævnte konge. Til vid
nesbyrd herom har vi Johan, herre til Werle, ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet i Vordingborg i det herrens år 1322 pinsedag.

1322. 9. juni. Roskilde.

419

Abbed Niels i Sorø og Roskilde kapitel vidimerer ærkebiskop Esger af Lunds brev

af 1321 27. august.
Original i rigsarkivet.

roder Niels, abbed i Sorø, provst Skjælm og hele kapitlet ved Roskilde
kirke, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi har set et af
den ærværdige fader herr Esger, ærkebiskop i Lund, Sveriges primas,
udstedt brev, der var uskrabet, ufordærvet, uden skade på noget punkt,
under efterskrevne ægte og hele segl, og at vi omhyggeligt har gennemlæst
det, — hvis ordlyd ord til andet var følgende: Esger, af Guds nåde ærke
biskop i Lund, Sveriges primas til alle, der får dette brev at se eller hører
det læse o. s. v. (= nr. 367). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1322 onsdagen efter
Trinitatis søndag.

B

1322. 10. juni. Roskilde.

420

Kapitlet og dominikanerne i Roskilde vidimerer pave Bonifacius 8.s bulle af 1236

2. juni til clarisserinderne.
Original på universitetsbiblioteket.

kjælm, provst i Roskilde, og hele kannikernes kapitel sammesteds, bro
der Jens, prior for dominikanerne i Roskilde, og disses menige konvent
sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen med vor herre Jesus Kristus.
Alle skal vide, at vi har set et af den høj hellige fader herr Bonifacius den
ottende, salig ihukommelse, udstedt brev, ufordærvet, uskrabet, ustunget,
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umistænkeligt og uskadt i enhver henseende med ægte bulle og snor af
silke og indeholdende ord til andet den efterskrevne ordlyd: Bonifacius,
biskop o. s. v. (= 1296. 2. juni)1). Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1322 den tiende juni.
1) trykt Buil. Dan. 779 nr. 891.

421

1322. 10. juni. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger abbeden i Huda kloster i Bremen stift, skolemesteren
ved St. Willehad i Bremen og magister Johannes fra Konstanz at overdrage klerken

Therwinus fra Braunschweig det kanonikat og den præbende ved St. Ansgars kirke
i Bremen, som er blevet ledige ved kanniken Nicolaus de Dacias død.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner . ., abbed i Huda kloster i Bremen stift, og
. ., skolemester ved St. Willehad i Bremen, og magister Johannes fra
Konstanz, vor hilsen.
Vi udstrækker med glæde vor apostoliske hånd mod dem, der anbe
fales os for boglig dannelse og andre fortjenstfulde dyder. Da, som vi
har hørt, det kanonikat og den præbende, som fordum Nicolaus de Dacia,
kannik ved St. Ansgars kirke i Bremen, besad i samme kirke, sålænge han
levede, for tiden vides at være ledigt ved det apostoliske sæde, idet han
er afgået ved døden under sit ophold der . . .
Givet i Avignon den 10. juni i vort (pontifikats) sjette år.

T

422

1322. 11. juni. Demmin.

Fyrsterne Johan 2. og Johan 3. af Werle slutter forbund med hertugerne Otto 1.

og Vartislav 4. af Stettin i den hensigt at hjælpe kong Kristoffer 2. af Danmark.
Original i Stettin {Staatsarchiv).

Guds navn amen. Vi Johan og Henning, af Guds nåde herrer til Werle,
bevidner og erkender med dette brev, at vi og vore hjælpere har ind
gået forbund med vore venner hertugerne Otto og Vartislav, hertuger af
Stettin, og deres hjælpere for at bistå dem til evig tid med vor tjeneste i
kongen af Danmark, Kristoffers, vor herres tjeneste, på den måde, som
herefter er skrevet. Vi skal følge dem med to hundrede mand, når de
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behøver det, på egen bekostning, vinding og tab1). Hvis man vil belejre
eller indeslutte dem eller med magt drage ind i deres land, skal vi følge dem
med alle vore styrker. Erhverver vi borge med deres hjælp eller alene ved for
handling eller ved køb, da skal de borge, som vi indehaver sammen med
vor fætter fra Meklenborg, forlods være vore. Men hvis vi erhverver borge i
Brandenburg ved vor grænse alene med magt eller ved køb eller ved for
handling uden deres hjælp, da skal disse også forlods være vore. Hvis vi er
hverver borge ved vor grænse med deres hjælp eller ved forhandling, af dem
skal fire efter vort eget valg være vore. Deltager vi i fællesskab i en strid,
og sejrer vi, da skal man dele det vundne efter mandtal. Træffer vi i
fællesskab aftale om brandskatning eller om løsepenge, da skal det også
deles efter mandtal. Men hvad der indenfor enhvers område tidligere er
aftalt af den art, det skal forblive derved. Fremdeles skal vi aldrig indgå
forlig eller træde i forhandlinger, dersom de ikke har fået disse borge med
deres områder tilbage, nemlig Templin, Schwedt, Tweraden og Torgelow,
og vi ikke har fået huset i Lübz med Ture, og Wesenberg med Lise, Gnoien
og Schwan med områderne tilbage igen. Når den krig, som vi nu er i færd
med, er til ende, skal ingen af os derefter begynde eller indlede en krig
uden efter rådslagning med vor herre kongen af Danmark, Kristoffer, og
med hverandre indbyrdes. Vi skal holde 400 beskyttede heste og omtalte
hertuger ligeså mange. Mangler der noget i nogens mandtal på grund af
strid eller andre ulykkelige årsager, skal ingen af os gøre det til en pantesag
mod den anden. Bliver vi uenige indbyrdes, så skal vor uenighed stå til
herr Ulrik af Maltzans og herr Günter af Levetzows afgørelse. Den uenig
hed skal de bilægge på stedet sammen med herr Siegfried af Plön og
Otto2), hans søn, hvis de kan. Kan de fire ikke komme til nogen afgørelse,
så skal de skrive om uenigheden til kongen af Danmark, Kristoffer, som
opmand og skrive således, at enhver af disse fire fremstiller sin ret, så han
ikke ved bedre; inden 8 uger derefter skal kongen, vor herre, derefter
ende og afgøre sagen. De to, som kongen siger har uret, skal formane
deres herre, at han yder fyldestgørelse inden fire uger; sker det ikke inden
fire uger derefter, og bliver bøden pålagt os, så skal herr Ulrik Maltzan
og herr Günter af Levetzow, vore riddere, blive hos hertugerne i al nød
sammen med vor stad og vort hus Malchin og med landet, indtil vi har fyl
destgjort dem, eftersom disse borge Demmin, hus og land, Malchin, stad,
hus og land, står som pant på begge sider for overholdelse af denne over
enskomst. Fremdeles har vi begge udover dette pant på tro og love erklæ22*
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ret hertugerne (at ville overholde denne overenskomst) og desuden sam
men med os vore riddere, herr Ulrich og herr Henrik af Maltzan, herr Gün
ter af Levetzow, herr Tesmar, herr Johan af Havelberg, herr Henrik af
Marin, herr Friedrich af Lobek, herr Henrik Nortman, herr Klaus Hahn,
herr Karsten af Wangelin, herr Peetsch, herr Lüdeke Dessin, herr Klaus
Kabold, herr Herman og herr Johan af Kramon, herr Burchard Schlichte,
herr Henrik von der Osten, herr Wulfing af Oldenburg, Siegfried Voss,
Klaus af Lobek, som er væbnere. Til vidnesbyrd om, at dette skal blive fast
og stadigt overholdt, har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Dette
brev er givet og skrevet på marken ved Demmin i året 1322 efter Guds
byrd fredagen, som er Kristi legemsdag.
1) jf. nr. 408 note 1. — 2) Siegfried og Otto von Plön er hertugernes voldgiftsinænd,
se ndf.

423

1322. 11. juni. Søborg.

Kong Kristoffer 2. giver Winand af Stanford en mølle ved Reval som arvelen.
Original i Reval.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, hertug i Estland,
» til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi til nærværende brevviser Winand af Stanford1) og hans
sande arvinger overdrager efter lensretten en ved Reval beliggende mølle,
— som han har erhvervet afJohannes af Hyldensem ved retmæssigt køb, og
som samme Johannes’ fader tidligere har haft som retmæssigt len af vor
broder Erik, berømmelig ihukommelse, de danskes forhenværende konge,
med dens tilliggender, d.v. s. vand, græsgang og andre rettigheder at be
sidde frit evindelig, dog at denne mølle ikke forvolder vor egen mølle
sammesteds nogen skade med den undtagelse, at alle, der har det be
hov, frit kan føre deres korn til den nævnte mølle.
Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen
af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af hvad stand eller
stilling han end måtte være, drister sig til at forulempe den nævnte Winand
eller hans arvinger med hensyn til denne mølle, såfremt han vil undgå vor
vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet på Søborg i det herrens år 1322 fredag efter trinitatis
søndag i vor nærværelse.

K

1) jf. DRB II 5 nr. 337.
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1322. 16. juni. Nørretranders.

Nr. 425
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Biskop Peder af Viborg giver afkald på alle breve og procesakter, som kunde støtte

Viborg kirkes krav om gæsteri af Vitskøl kloster.
Afskrift (Vitskølbogen).

eder, af Guds nåde biskop i Viborg, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at ligesom den fromme mand vor elskede broder i
Kristus herr Bo, abbed i Vitskøl, på sin kirkes vegne, således har også vi
på vor kirkes vegne på tro og love afgivet løfte om, så snart vi har stunder,
at mødes på passende sted inden Mikkelsdag for der at udslette og op
hæve alle akter og alle dokumenter eller hjælpemidler, der på nogen
måde kunde støtte nogen af de to parter i varetagelsen af deres sag1). Idet
vi således i det herrens år 1322 dagen før den hellige abbed Botulfs dag
mødtes i Nørretranders kirke i nærværelse af de gode mænd herr Esbern,
provst i Viborg kirke, Svend, vor generalofficial, Jens, prior i Vitskøl,
Niels, provst i Ålborg, Mathias, præst i Ove, og Kjeld, munk i Vitskøl,
har vi med vor samvittighed som vidne rent og ved denne handling tilintetgjort, ligesom vi til evig tid ophæver alle breve eller procesakter ind
gået, udfærdiget eller opnået af hvem det end måtte være, på vor og vor
kirkes vegne imod fornævnte Vitskøl kirke, angående krav om gæsteri eller
tjenesteydelser under navn af gæsteri hos munkene i den nævnte kirke, som
på noget tidspunkt i fremtiden måtte blive krævet under påberåbelse af
kanonisk eller borgerlig ret, sædvane eller nogen overenskomst, idet vi er
klærer med dette brev, at hvis der i fremtiden findes breve, som kan yde
vor sag nogen støtte eller noget grundlag for proces, forsåvidt angår det
nævnte mellemværende, da skal de være ganske ugyldige. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev sammen med vort kapitels
segl og segl tilhørende de ovennævnte seks gode mænd. Givet i det her
rens år på den dag og det sted, som ovenfor er nævnt.

P

1) jf. nr. 410.

1322. 2. juli. Stralsund.

425

Hertuginde Ingeborg af Sverige erkender at skylde Stralsund stad 1000 mark penge,

som staden har lånt hende på den betingelse, at Stralsunds borgere i tilfælde af ikke
rettidig betaling skal nyde fuldstændig frihedfor told og afgifter i Norge og Sverige i

tidsrummet mellem den i brevetfastsatte betalingstermin og den virkelige betalingsdag.
Original i Stralsund.
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ngeborg, af Guds nåde de svenskes hertuginde, den afdøde herre salig
hertug Eriks gemalinde og den stormægtige fyrste Sveriges og Norges
høj bårne herre konges moder, til alle troende kristne, der får dette brev
at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, idet vi ønsker det klart bekendt, at vi skylder de
hæderlige mænd vore elskede rådmænd i Stralsund, som retmæssig og lovfor
melig gæld, tusinde mark penge, vendisk mønt, at betale førstkommende
Mortensdag ufortøvet, uden al indsigelse, udflugt eller modsigelse i rede
penge inden for Stralsund stad, for hvilke tusinde mark i vort navn og på vor
befaling vore trofaste og elskede riddere Knud Porse og Johan af Kym på
tro og love har afgivet løfte på det vilkår, at indbyggerne og borgerne
i fornævnte stad Stralsund, såfremt vi ikke ufortøvet betaler de fornævnte
rådmænd i den nævnte stad de nævnte tusinde mark til den fastsatte ter
min, overalt i vor elskede søns den herre kongen af Sveriges og Norges rige
på alle steder og i alle havne med alt deres gods, deres varer og forret
ninger, og under sildefiskeriet og udførelsen af alle andre ting, hver og en,
skal være frie og undtagne for told og ethvert krav og enhver afgift samt
enhver forulempelse, i særdeleshed med hensyn til afgifter til kongens eller
herrernes1) gårde, — indtil de fornævnte tusinde mark er blevet betalt på
venskabelig måde til de nysnævnte rådmænd i Stralsund. Vi vil fremdeles
— og vore nævnte riddere er gået i borgen derfor —, at vor elskede søn
kongen mellem denne dag og førstkommende Mortensdag skal give for
nævnte rådmænd sit virksomme, åbne brev på alle disse vilkårs over
holdelse for det tilfælde, at de nævnte penge ikke bliver betalt inden
Mortensdag. Til vidnesbyrd herom og til klart bevis har vi ladet vort segl
hænge under dette brev sammen med segl af vore tro riddere herr Knud
Porse og herr Johan af Kym. Givet i Stralsund i det herrens år 1322 på
de hellige martyrer Processus’ og Martinianus’ dag.

I

1) d. v. s. lensmændenes.
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1322. 7. juli.

Peder Sparre og hans broder Niels Krage pantsætter deres gods i *Galmindrup til

Jakob Knudsen for 100 mark.
Eline Gøyes jordebog.

ørst1) et landstingsbrev om, at Peder Sparre og hans broder Niels
Krage pantsatte alt deres gods i *Galmindrup, hvilket er halvdelen af

F
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*Galmindrupfang, til Jakob Knudsen for 100 mark. Givet onsdagen næst
før St. Knud konges dag 1322.
1) d. v. s. af brevene vedrørende Galmindrup.

1322. 10. juli. Stege.

427

Biskop Jens af Slesvig og kong Kristoffer 2,s skriftefader broder Bøje affranciska
nerordenen vidimerer de rygenske fyrster Vizlav 2.s, Vizlav 3.S og Sambors brev af

1298 23, april, ved hvilket de forlener greven af Giitzkow med landet Streu.
Afskrift i Stettin {Codex Rugianus).

ens, af Guds nåde biskop i Slesvig, og broder Bøje, af franciskaner
brødrenes orden, pønitentiarfor den berømmelige fyrste herr Kristoffer,
af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser dette brev,
hilsen med alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set, gennemlæst og omhyggeligt prøvet
et brev udstedt af den velbyrdige fyrste herr Vizlav, af Guds nåde ryg
boernes fyrste, og af hans sønner Vizlav og Sambor, ved sammes nåde
fyrster af nævnte land, uskrabet, ustunget, ufordærvet og ubeskadiget i
alle dets dele, med sammes ægte segl og af følgende ordlyd: Vizlav, af
Guds nåde fyrste af Rygen, og Vizlav og Sambor, hans sønner, af samme
nåde fyrster i samme land (o. s. v.= i2g8 23. april).
Til vidnesbyrd herom er vore segl o. s. v. Givet i Stege i det herrens
år 1322 på den hellige Knud konges dag.

J

1) d. v. s. skriftefader.

1322. 17. juli. Stege.
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Kong Kristoffer 2. slutter en overenskomst med grev Gerhard 3. af Holsten, som

forpligter sig til at yde kongen militær hjælp.
Original i rigsarkivet.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi i det herrens
år 1322 lørdag før den hellige jomfru Margretes dag1) i Stege på Møn med
den velbyrdige herre herr Gerhard, af Guds nåde greve af Holsten og

K
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Stormarn, har sluttet følgende overenskomst: Samme herr Gerhard har
givet det løfte og erklærer på tro og love samt har bindende forpligtet sig til
at tjene os og vore børn velvilligt, trofast og pålideligt mod alle mænd til
evig tid overalt i Danmark og alle andre steder på denne side Ej deren og
Østersøen med tredive mand, der er veludrustede med våben og heste, så
ofte og når som helst vi ønsker dem ydet af samme, og samme herre greves
borge, stæder og befæstninger skal alle være rede og åbne for os og vore
børn, således at vi og vore børn fra de nævnte borge, stæder og befæst
ninger, om fornødent, kan volde vore fjender og uvenner skade og tab
og vise dem vort had. Og hinsides Østersøen — i Tyskland —, skal han
tjene os, som ovenfor sagt, med hele sin magt, nemlig borge, stæder,
befæstninger og alle vasaller til evig tid overalt, når som helst og så ofte
vi og vore børn ønsker nævnte herr greves tjeneste med alle hans styrker,
og nævnte herr grev Gerhards borge, stæder og befæstninger bør alle være
rede og åbne for os og vore børn, at vi og vore børn fra de nævnte borge,
stæder og befæstninger kan skade vore fjender og vise dem vort had, med
undtagelse af de velbyrdige herrer herr Henrik af Meklenborg, og herr
Johan, greve af Holsten, samt med undtagelse af den nævnte herre af Meklenborgs tilhængere, så længe som den krig, han nu fører, måtte vare, —
dog at han, hvis nævnte herre af Meklenborg eller herr greven af Holsten
bliver fjender af os, vore børn og vore tilhængere, ingenlunde bør bringe
eller yde dem nogen hjælp eller bistand mod os, vore børn og tilhængere,
og fremdeles med undtagelse af herr Adolf, greve af Schauenburg, i de tre
umiddelbart følgende år og ikke længere, således at nævnte herr greve af
Holsten Gerhard indenfor disse tre år ingenlunde må hjælpe eller tjene
herr grev Adolf mod os, vore børn og hjælpere; men når de tre år er
forløbet, er samme herre grev Gerhard pligtig at tjene os og vore børn
mod nævnte greve herr Adolf på samme måde som mod andre. Og de
tredive mand, med hvilke nævnte herre grev Gerhard skal tjene os og vore
børn, skal vi eller vore modtage i Lübeck, Heiligenhafen eller Slesvig —
hvor vi eller vore vil anse det for gavnligst — og til disse tredive mand
og alle andre, med hvilke nævnte herr grev Gerhard skal tjene os og vore
børn i Tyskland eller andetsteds, skal vi inden et halvt år betale de små
heste, som de mister i vor tjeneste på samme togt, og de stridshingste,
som de med gode grunde kan godtgøre at have mistet i vor tjeneste, og
dem, som er faldet i fangenskab under vor tjeneste, skal vi inden et år løse
fra fangenskab og tab, i forhold til hvad de fangnes gods og midler formår.
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Ydermere lovede nævnte herr grev Gerhard og erklærer han på tro og love,
at han straks bør tilbagegive os alle gældsbeviser, udstedte til samme herr
grev Gerhard, eller hans forgængere af herr Erik, fordum de danskes
konge, vor broder, eller hans forgængere, idet han på egne og arvingers
vegne erklærer os, vore børn og mænd fri, kvit og ganske fritagne at være
fra alle løfter, forløfter og forpligtelser i anledning af gæld til herr grev
Gerhard eller hans forgængere fra nævnte herr Erik konge, vor broder,
eller hans forgængere. Fremdeles bør fornævnte herr grev Gerhard ophæve,
tilintetgøre og erklære ugyldige alle gældsbeviser fra nævnte herr Erik
konge eller hans forgængere til ham eller hans forgængere, om slige breve
fremtidig skulde blive fundne. Vi lover ydermere, at vi — hvis vi bliver
bedt derom — trofast vil optræde som forhandler for nævnte herr Ger
hard, greve af Holsten, vor kære svoger, i alle hans sande og retfærdige
sager. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende vore riddere Lars Jonsen,
drost, og Jens Nielsen Kås, som har aflagt løfte sammen med os an
gående det foranskrevne, hængt under dette brev sammen med vort segl.
Givet ovennævnte år, dag og sted.
1) St. Margretes dag var 20. juli i Skandinavien. 1322 faldt 20. juli på en tirsdag, og
når brevet er dateret ‘lørdag før den hellige jomfru Margretes dag’, må det være udstedt
lørdag d. 17. juli.

1322. 18. juli. Stege.
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Kong Kristoffer 2. erkender at skylde grev Gerhard af Holsten 800 mark lødigt sølv,

der skal betales til Mortensdag 1322 og Mortensdag 1323.
Original på Gottorp.

ristoffer, 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 skylder den velbyrdige herre herr Ger
hard, af Guds nåde greve af Holsten, otte hundrede mark lødigt sølv efter
kølnervægt, at betale til efterskrevne terminer og på efterskrevne vilkår:
tre hundrede mark lødigt sølv på førstkommende Mortensdag i korn eller
sølv efter vort eget valg og de øvrige fem hundrede mark lødigt på Mortens
dag i det herrens år 1323, at anvises uden afkortning i korn eller sølv efter
vort eget valg i overensstemmelse med billighed og markedets stilling til
den tid. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende herr Lars Jonsen, vor
drost, og herr Jens Nielsen Kås, som sammen med os har givet højtideligt
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løfte om det fornævnte sølv, hængt under dette brev. Givet i Stege i det
herrens år 1322 første søndag før den hellige jomfru Margretes dag1) i
vor nærværelse.
1) jf. nr. 428 note.
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1322. 21. juli. Ringsted.

Margrete, enke efter Henrik Albertsen, skanker Roskilde Agnete kloster jordegods

i Store Fuglede.
Original i rigsarkivet.

argrete, enke efter herr Henrik Albertsen, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Eftersom vi ikke kan nytte timeligt gods til evig tid på anden måde end
ved at betænke hellige steder og fromme personer med samme gods for
således at vinde Guds miskundhed for os — hvilket Gud har tilstedt os —,
gør jeg vitterligt for nulevende såvel som for tilkommende, at jeg til frelse
for min egen sjæl og for min elskede husbond herr Henriks og min søn
Jens’ og andre af mine afdøde pårørendes sjæle har givet og skødet på
Sjællands landsting og givet St. Agnetes nonnekloster i Roskilde ihænde alt
mit jordegods i Store Fuglede med ager, eng, skov, vand, fiskevand, hus
og græsgang og alt andet tilliggende at besidde med rette evindelig på
sådant vilkår, at det fornævnte gods aldrig må afhændes af nævnte kloster, og
at jeg i mine levedage sammen med de nævnte søstre eller deres forstander
skal overvåge nævnte gods og dets hævdelse og dets rettigheders forvaring,
dog således at klostret skal nyde den fulde og uindskrænkede besiddelse af
godset1). Til vidnesbyrd og evig vished om denne gave og denne skødning
har jeg ladet dette brev besegle og bekræfte med mit segl. Givet i Ring
sted i det herrens år 1322, dagen før Marie Magdalenes dag.

M

1) jf. nr. 400.
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1322. 21. juli. Ringsted.

Abbed Peder i Ringsted og flere andre bevidner, at fru Margrete, enke efter herr

Henrik Albertsen, på Sjællands landsting har skødet Roskilde Agnete kloster jorde

gods i Store Fuglede.
Original i rigsarkivet.
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roder Peder, abbed i Ringsted, Peder kaldet Grubbe, Henrik Nielsen,
Oluf, herr kongens kapellan, Jakob Spegedyne og Niels Jensen, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har overværet, at fru Margrete, enke efter herr Hen
rik Albertsen, på Sjællands landsting dagen før den hellige Marie Magdalenes
dag i det herrens år 1322 personligt nærværende har skødet og ladet skøde
ved herr Peder Grubbes hånd til St. Agnete kloster i Roskilde alt sit gods, løst
og fast, i Store Fugtede1) i Ars herred med alt dets tilliggende at besidde
til evig tid; dette gods er tilfaldet hende ved arv efter broderen Niels. Til
vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet og forhandlet
på ovennævnte dag, år og sted.

B

1) jf. nr. 400. 430.

1322. 30. juli. Kavelsdorf.
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Hertug Vartislav 4. af Pommern overlader fyrst Vizlav 3. af Rygen indtægterne

af en række landsbyer til erstatning for indtægterne af Streu, som Vizlav har tildelt

den danske drost Lars" hustru Margrete af Giitzkow.
Afskrift i Stettin (Cod. Rugianus).

i Vartislav, af Guds nåde vendernes, kassubernes og pommeranernes
hertug, erkender og bevidner offentligt med dette brev, at vi høj
tideligt har lovet vor kære onkel den ædle fyrste af Rygen herr Vizlav at
overlade ham og overgive ham at vinde og oppebære i dette år ligeså stor
indtægt og lige så megen rente af vore landsbyer Leuenhagen, Germershagen,
Dersekow og Hinrickeshagen, så længe fruen af Giitzkow, hustru til drost
Lars af Danmark, lever, så meget som han for vor skyld har overladt den
samme frue i Streu, hvortil hun havde og har ret... På alle disse fornævnte
ting har vi befalet og ladet dette vort brev udstede, stadfæstet og befæstet med
vort segl, og det er udstedt i Kavelsdorf i året efter vor herres byrd 1322
første fredag efter apostlen St. Jacobs dag, og vidner dertil var den ædle
herre herr Johan af Vendland, herr Siegward af Plon, som har modtaget
vor overenskomst med vor onkel, magister Kurt, kannik i Kammin, herr
Ulrich og herr Henrik Maltzan, riddere, og mange andre gode mænd.
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1322. 16. august. Holbæk.

Kong Erik (7.) lover i tilfalde af sin fader Kristoffer 2.s død at overtage dennes

forpligtelser overfor fyrst Vizlav 3. af Rygen i anledning af Møns overdragelse til
Danmark.
Afskrift i Stettin (Cod. Rugianus).

rik, kong Kristoffers søn, de danskes og venders konge, til alle, der
I ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nu og i fremtiden, at vi anerkender med dette
brev, at vi, — hvis noget menneskeligt skulde hænde vor højtelskede fader
fornævnte herr Kristoffer, de danskes konge, før han har betalt de to
tusinde mark sølv, som samme vor fader skylder herr Vizlav, Rygens fyrste,
vor højtelskede onkel, i kraft af sit åbne brev i anledning af landet Møn,
som samme herr Vizlav i det herrens år 1322 torsdagen før pinse frit gav
ham og hans arvinger ihænde i Vordingborg, idet han offentligt og udtryk
keligt gav afkald på ethvert krav, der tilkommer ham eller hans arvinger
vedrørende Møns land eller nogensinde i fremtiden kan tilkomme dem, —
tilfulde vil betale nævnte herr Vizlav, hvad der mangler i betalingen af for
nævnte sum, det være sig hele summen eller rater af samme, på de steder,
terminer og vilkår, som er optaget i vor elskede faders fornævnte åbne
brev. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i
Holbæk i ovennævnte år, dagen efter vor frues himmelfart.

E
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1322. 21. august. Lund.

Den pavelige nuntius i Danmark, magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af

Sologne og pavelig kapellan, vidimerer pave Johannes 22.s brev af 1322 31. marts om

peterspengene fra Sverige.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

ernardus de Montvalent, ærkedegn i Sologne i Bourges kirke, herr
pavens kapellan, det apostoliske sædes nuntius i provinsen Dacia, til
den ærværdige fader i Kristus herr (Olov), af Guds nåde ærkebiskop i
Uppsala, hilsen med herren og fuld lydighed mod de apostoliske befa
linger . . .
Givet i Lund lørdagen efter vor frues himmelfartsdag i det herrens
år 1322.
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1322. 4. september. Slesvig.

435

Slesvig kapitel og guardianen for franciskanerne i Slesvig vidimerer hertug Valde

mar 2. af Jyllands brev 1310 den 13. maj.
Original i rigsarkivet.

apitlet i Slesvig og guardianen for franciskanernes orden sammesteds,
b. til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set det efterskrevne brev, der er ufordærvet,
ustunget, ubeskadiget på alle punkter og ganske umistænkeligt, af følgende
ordlyd: I Guds navn, amen. Valdemar, af Guds nåde hertug i Jylland,
til alle, der ser dette brev (o. s. v. = DRB II 6 nr. 240). Til bevis for dette
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i det herrens år 1322
den 4. september.

K

[1322. 5. september—1323. 4. september]1). Avignon.
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Pave Johannes 22. pålægger biskop Peder af Viborg, Bernardus de Montvalent,

ærkedegn af Sologne, og Nils Sigvastsson, kannik i Uppsala, at undersøge og træffe
afgørelse i striden mellem Valborg, enke efter Otto Foged, og hendes afdøde søns
kreditorer, der har beslaglagt det gods, som Valborg havde arvet efter sin søn og

skænket til oprettelsen af et nonnekloster.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder (Peder), biskop af Viborg, (og vore kære
sønner Bernardus de Montvalent), ærkedegn i Sologne i Bourges
kirke og magister Nils Sigvastsson, kannik i Uppsala, hilsen (og apostolisk
velsignelse).
Vor elskede datter i Kristus Valborg, enke efter afdøde Otto kaldet
Foged i Odense stift, er kommet til os og har ladet os meddele, at hun
tidligere, brændende af iver for fromhedslivet, til ære for gud og den salige
og glorværdige jomfru Maria stiftede et nonnekloster af cistercienserordenen
beliggende på hendes egen jord i ovennævnte stift, til hvilket kloster hun
skænkede, gav og til evig tid knyttede alt det urørlige gods, som ved arv
var tilfaldet hende efter hendes afdøde søn Jens, og hun viede sig til at
tjene den evige herre sammesteds. Men da senere fornævnte kloster alvor
ligt besværedes på fornævnte gods i anledning af nogle gældsposter, som den
nævnte Jens siges at have pådraget sig på afdøde Morten kaldet Dues
vegne fra samme stift, i hvis tjeneste samme Jens stod, medens han levede,

T

Nr. 436

[5. september 1322-4. september 1323]

350

på foranledning af kreditorerne, som havde disse tilgodehavender —
hvilken gæld nævnte ridder før sin død, således som det forsikres, havde
vedgået, — stadfæstede Erik, de danskes og venders konge, berømmelig
ihukommelse, udtrykkeligt den af Valborg foretagne foræring og gave af
nævnte gods til omtalte kloster efter at være fuldt underrettet om denne
sag, og han tilstod samme kloster af kongelig myndighed et immunitetsog frihedsprivilegium under opregning af nævnte gods2). Men først da for
nævnte konge efter Guds vilje var kaldet fra denne verden, og mens om
talte kloster ukæret besad fornævnte gods i kraft af sin ret, har fornævnte
kreditorer utilbørligt dristet og drister sig til på mangfoldig vis at for
trædige dette kloster til dets store skade og åbenbare fortræd ved at bemæg
tige sig og splitte det gods, der som forudskikket var viet til dyrkelse af gud,
ved magtanvendelse og tryk fra den verdslige domstols side, idet de mod
kanoniske forbud og andet viser fuldstændig foragt for den appel eller
henvendelse til det apostoliske sæde, som samme enke af den grund har
foretaget, så godt hun var i stand til og på den måde, hun bedst kendte
og evnede på sit modersmål. Derfor har nævnte enke ydmygt ansøgt os
om, at vi vilde værdiges at sørge for passende hjælp for samme kloster i
denne sag. Da vi, hvem som bekendt tilsynet med skadelidte klostre til
kommer, med faderlig omsorg vil komme samme kloster, som fornævnte
gods siges at tilhøre, til hjælp med passende midler i denne sag, pålægger
og befaler vi derfor ved apostolisk brev Eder, vise mænd, at I alle tre eller
to eller en af Eder personligt eller ved en eller flere andre sørger for at yde
omtalte kloster en hurtig retfærdigheds fyldest, idet I skaffer Eder omhygge
lige oplysninger i denne sag ved umiddelbart, summarisk og uden offentlig
hed og formelig rettergang at stævne dem, som bør stævnes; de, der sætter
sig herimod, skal I tugte med udelukkelse af appel, uanset om det af det
apostoliske sæde er tilstået dem eller nogle af dem, at de ikke kan rammes
af interdikt, suspension eller banlysning ved et pavebrev, som ikke fuld
stændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling, eller
uanset om denne appel eller henvendelse måske ikke var fremsat på lovlig
måde og ikke var blevet forfulgt af samme enke eller en anden på nævnte
klosters vegne indenfor den lovlige frist.
1) både dette og det efterfølgende brev om samme sag er udateret, men står i den
pavelige kopibog sammen med breve fra Johannes 22.S 7. paveår, d. v. s. 1322—23,
nærmere bestemt 1322 5. sept.—1323 4. sept. — 2) denne opregning af godset gentages
i et senere pavebrev af 1329 27. februar, DRB II 10 nr. 104, af hvilket det fremgår at
godset var beliggende på Lolland.
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Pave Johannes 22. pålægger kong Kristoffer 2. at stadfæste det privilegium, som

hans broder kong Erik 6. Menved havde givet det kloster, som Otto Fogeds enke
Valborg havde oprettet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus Kristoffer, de danskes og venders berømmelige
konge, (hilsen og apostolisk velsignelse).
Jo frommere vi antager, at en konge ved beskuelse af Gud bliver overfor
klostre, kirker og kirkelige personer, des mere tillidsfuldt anbefaler vi dem
til Dig, høje konge. Vor elskede datter i Kristus Valborg, enke efter afdøde
Otto, kaldet Foged, fra Odense stift, har ladet fremføre for os, idet hun
henvendte sig til det apostoliske sæde, at hun tidligere, brændende af iver
for fromhedslivet, stiftede et nonnekloster af cistercienserordenen på sin
egen jord, til hvilket hun skænkede, gav og til evig tid knyttede alt det
urørlige gods, som ved arv var tilfaldet hende efter hendes afdøde søn
Jens, og andet gods, som tilhørte hende på en eller anden måde, og hun
viede sig til at tjene den evige herre sammesteds. Men da senere for
nævnte kloster alvorligt besværedes på nævnte gods i anledning af nogle
gældsposter, som den nævnte Jens siges at have pådraget sig på den afdøde
ridder Morten kaldet Dues vegne, i hvis tjeneste han stod, mens han
levede, på foranledning af kreditorerne, hvilken gæld omtalte ridder før
sin død havde vedgået, stadfæstede Erik, de danskes og venders konge —
berømmelig ihukommelse — Din kødelige broder og forgænger, den af
nævnte Valborg foretagne gave af godset til omtalte kloster, således som
fornævnte enke har hævdet, efter at være blevet fuldt underrettet om denne
sag, og af kongelig gavmildhed tilstod han samme kloster et immunitets- og
frihedsprivilegium under opregning af nævnte gods, således som Eders
kongelige højhed klart kan blive bekendt med ved ordlyden af privilegiet,
som af nævnte Valborg er blevet fremlagt ved det apostoliske sæde, og som
vi har ladet indføje i dette brev. Men først da Din nævnte kødelige broder
og forgænger efter Guds vilje havde forladt denne verden, og Du var blevet
ophøjet til tronen, har nævnte kreditorer dristet sig og drister sig, som det
forsikres, til ved tryk og magtanvendelse fra den verdslige domstols side
imod kanoniske forbud og kongelige privilegier på mangfoldig vis at for
trædige nævnte kloster på det fornævnte gods, som var viet til dyrkelsen
af Gud, og som dertil havde kongelig stadfæstelse, således som meddelt.
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Af den grund beder vi Dig, høje konge, indtrængende om og formaner
Dig til at følge i Din nævnte kødelige broders og forgængers fodspor ved i
ærbødighed for Gud og os og det apostoliske sæde at bestyrke og bekræfte
nævnte privilegium ved kongelig godkendelse og ikke at tillade, at
fornævnte kloster utilbørligt fortrædiges af disse kreditorer eller hvilke
somhelst andre i anledning af foranførte, men snarere at vise det en
sådan kongelig gunst og nåde, at nonnerne, som samles der, med ro i
sindet uafbrudt kan hengive sig til beskuelsen af det guddommelige, og
Du som følge deraf gøre Dig fortjent til Guds og menneskers lovprisning.
Men ordlyden af omtalte privilegium vides at være sådan2).
1) jf. foregående brev. — 2) kendes ikke, er udeladt i den pavelige kopibog.

438

1322. 20. september. Lund.

Ærkebiskop Esger af Lund bevilger kanniken Peder Jonsens ansøgning om, at
Vram kirke henlægges under hans præbende i Lund.
Afskrift (Lundebogen).

sger, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til sin
I elskede søn herr Peder Jonsen, kannik i Lund og kældermester, hilsen
evindelig med en faders hengivne kærlighed1).
Din retskaffenheds fortjenester, Din boglige lærdom, Din sædelige ren
hed, Dit levned og Din vandel, som er rosværdig, samt andre omstændig
heder, der må betænkes hos en gejstlig person, og navnlig og i særdeleshed
Din stadige møje, de ikke ringe bekymringer og de langvarige tjenester,
som Du trofast og stadigt har taget på Dig ikke blot for os, men også til
gavn og ære for lundekirken, tilskynder, bevæger og bringer os på mang
foldige måder til, at vi bevilger Din ansøgning om annektering af kirken i
Vram til den præbende, Du har i Lund. For at vi ikke skal synes at have
glemt Din store velgerning og Din møje eller at være utaknemmelige —
hvad Gud forbyde — navnlig da det i loven er bestemt, at man ikke skal
binde munden på den okse, der tærsker2), henlægger og forener vi efter
rådslagning og omhyggelig forhandling med vort ærværdige og elskede
kapitel i Lund, rådet dertil af kapitlet, med dets billigelse og på dets
anmodning, nævnte kirke i Vram, til hvilken vi har fuld patronatsret, til
den præbende, Du nu har i Lund, med alle rettigheder og dens tilliggende,
samt erklærer den for annekteret og forenet med rette evindelig i kraft af
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dette brev, idet vi strengt forbyder, at nogen gejstlig eller verdslig person,
af hvad stilling, rang eller stand han end måtte være, på nogen måde
drister sig til at bryde dette henlæggelses- eller anneksionsbrev eller for
vovent at handle derimod, såfremt han vil undgå kirkens dom. Vi vil
ydermere, at afgifterne til ærkebispen af samme kirke uanset denne
annektering bliver betalt efter gammel sædvane, og at der indsættes en
egnet præst i nævnte Vram kirke på nævnte herr Peders vegne, for at den
nævnte kirke ikke skal berøves sine skyldige og vanlige tjenester. Til
vidnesbyrd om alt dette har vi ladet vort segl og vort elskede ovennævnte
kapitels segl hænge under dette brev. Givet i Lund i det herrens år 1322
dagen før den hellige apostel Matheus’ dag.
1) jf. nr. 403. — 2 1 Kor. 9,9.

1322. 24. september. Gadebusch.

439

Fyrst Henrik 2. af Meklenborg salger en fastning i Warnemünde til staden
Rostock på den betingelse, at fæstningen nedrives, samt lover, at han ikke vil slutte
forlig med kongen af Danmark, medmindre forliget også omfatter Rostock.
Original i Rostock.

i Henrik, af Guds nåde herre til Meklenborg og Stargard, erkender
og bevidner i dette åbne brev, at vi til de ansete og gode mænd
vore rådmænd og borgerne i staden Rostock har solgt huset og tårnet
i Warnemünde på det vilkår, at de skal nedbryde det . . . Heller ikke
skal vi slutte fred med den ædle fyrste vor herre kongen af Danmark, med
mindre vi har indbefattet de fornævnte rådmænd og staden Rostock i
freden. Vidner hertil er den ædle herre grev Gunzelin af Schwerin, vor
onkel, herr Johan Rosendal af Piessen og hans broder herr Reimar af
Piessen, herr Wichbert Lützow, vor marsk, herr Johan og herr Godeke af
Bülow, herr Bertold Preen, herr Gotschalk af Barnekow, herr Konrad,
sognepræst i Gadebusch, vor kapellan, og mange andre gode mænd både
gejstlige og læge. Som vidnesbyrd om, at det forholder sig således, og for
at dette skal stå ved magt, har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
Dette brev er udstedt i året 1322 efter Guds byrd fredagen efter St. Mau
ritius’ og hans fællers dag i vor stad Gadebusch.

V
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1322. 28. september. Avignon.

Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen fortsat at visitere

kirker, klostre, lokaliteter og personer i Bremens kirkeprovins og at oppebære visita

tionsgebyrerne, uanset om han har visiteret eller ej.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til ærkebiskop Jens af Bremen, hilsen og apostolisk velsignelse.
Givet i Avignon den 28. september i vort (pontifikats) syvende år.
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1322. 28. september. Avignon.

Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at oppebære resten

af den bede fra Hamborg kapitel, pave Clemens 3. havde tilstået ham.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder ærkebiskop Jens af Bremen, hilsen.

Givet i Avignon den 28. september i vort (pontifikats) syvende år.
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1322. 1. oktober. Avignon.

Pave Johannes 22. pålægger sin kapellan Johannes, kannik i Konstanz, kanniken

Jakob i Slesvig, og officialen i Paris at henvende sig til klostret Saint-Denis i Paris,
der i sin tid havde modtaget en sum penge af ærkebiskop Jens Grand og forpligtet sig

til i fremtiden at yde ham en årlig livrente, men nu under falske påskud har und
draget sig denneforpligtelse, og foranledige, at klostret udbetaler ærkebispen det beløb,

der skyldes ham, og i fremtiden overholder sine forpligtelser.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner magister Johannes kaldet af Konstanz, kannik
i Konstanz kirke, og Jakob af Lurthorp, kannik i Slesvig kirke, og . .
official i Paris.
Vi har modtaget vor ærværdige broder Jens’, ærkebiskop af Bremens,
klage1) gående ud på, at skønt vore elskede sønner . ., abbed og det
menige konvent af klosteret Saint-Denis i Frankrig af benediktinerordenen
i Paris stift efter omhyggeligt at have taget det nævnte dengang af tunge
gældsbyrder tyngede klosters åbenbare tarv i betragtning og efter med
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grundighed og enighed have ført forhandling herom havde solgt og indrøm
met samme Jens, der dengang med apostolisk myndighed var løst fra lunde
kirkens styre, som han havde forestået, men endnu ikke var forfremmet
til styret af omtalte Bremen kirke, en årlig rente på 400 parisiske pund
gode penge at modtage, hæve og oppebære i nævnte kloster af samme
ærkebiskop Jens hvert år, sålænge han levede her på jorden, til bestemte
herfor fastsatte terminer for en bestemt sum penge, som de har modtaget
og oppebåret af samme ærkebiskop i rede penge, hvilken pengesum de
under trykket af de nævnte gældsforpligtelser helt og holdent har anvendt
til omtalte klosters åbenbare tarv, idet de på tro og love gav tilsagn om
under trusel om en bestemt straf årligt at ville betale fornævnte ærke
biskop nævnte rente indtil hans livs ende uden vanskelighed i ovennævnte
år og terminer og at forpligte sig og deres efterfølgere og nævnte klosters
gods, løst og fast, nu og i fremtiden, og især deres hus i Trappes med
sammes indtægter, rettigheder og hele tilbehør overfor samme ærkebiskop,
således som det fuldstændigt og udførligt indeholdes i det derom affattede
med deres segl bestyrkede brev, så formaster nævnte abbed og menige kon
vent sig dog til ubesindigt at trodse salget, indrømmelsen, løftet og forplig
telsen og modsætter sig utilbørligt at yde samme ærkebiskop Jens fornævnte
rente. Og skønt vi i ønsket om med from hengivenhed at sørge for og tage
skånsomt hensyn til såvel samme ærkebiskop Jens’ nød som nævnte abbeds
og menige konvents rygte og ære, har besluttet indstændigt at bede og
anmode samme abbed og menige konvent ved vort brev om, klogt betæn
kende, at deres og alle andre klostergivnes sind bør være besjælede af den
tanke, at hvad der loves efter moden overvejelse rosværdigt bør virkelig
gøres på behørig måde, som det er retfærdigt, og billighed tilråder det, at
overholde salget, indrømmelsen, overenskomsten og de andre forannævnte
forhold i overensstemmelse med deres brevs form, så har disse dog i det brev,
de særligt har rettet til os i denne sag, påberåbende sig nogle intetsigende
undskyldninger, ikke bekymret sig om at rette sig efter vore anmodninger til
ikke ringe skade og tynge for samme ærkebiskop, hvorfor samme ærkebiskop
ydmygt har ment at burde tage sin tilflugt til os i denne sag. Da det imid
lertid ikke sømmer sig, at fornævnte abbed og menige konvent, som er
stridsmænd i Guds tjeneste, under sådant påskud handler mod deres
løfte og ikke uden at pådrage sig dadel for siethed, til samme ærke
biskops store tab og skade, trodser den nævnte på tro og love indgåede
kontrakt mellem dem og fornævnte ærkebiskop, pålægger vi Eder, gode
23*
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mænd, med denne apostoliske skrivelse, at I alle tre eller to eller en af
Eder personligt eller ved en eller flere andre uden mindste hensyntagen til
fornævnte undskyldninger og påberåbelser, der er at anse for intetsigende,
på vore vegne indstændigt formaner samme abbed og menige konvent og
tillige tilskynder dem til, at de med hensyn til fornævnte rente for den
forbigangne tid, i hvilken de har undladt at betale den, indenfor en frist
af 30 dage efter denne vor påmindelse, hvilke I skal anvise dem som
uigenkaldig sidste frist, samt for nærværende og for fremtiden i overens
stemmelse med ordlyden af det angående denne overenskomst affattede brev,
yder samme ærkebiskop fyldest, som de er pligtige til. I modsat fald skal I
tvinge dem dertil under trusel om kirkens straf med udelukkelse af appel,
uanset om samme abbed og menige konvent har fået bevilget af fornævnte
sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspension eller banlysning, ved
apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og ord til andet omtaler
denne bevilling. Givet i Avignon den 1. oktober i vort (pontifikats) sy
vende år.
1) jf. nr. 375.

443

1322. 1. oktober. Avignon.

Pave Johannes 22. tillader kong Kristoffer 2. og hans efterfølgere at lade holde

messe før daggry.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus, Kristoffer, de danskes og venders høje konge,
hilsen.
Den troens bestandighed og oprigtig fromheds retskaffenhed, som er
levende i Dig mod Gud og den romerske kirke, Din moder, hvori Du
følger i Dine forfædres berømmelige fodspor, gør Dig værdig til, at vi med
velvillig gunst tilstår Dig, hvad der erkendes at angå Din og Dine frem
tidige efterfølgeres sjælefrelse. Da nu, således som det udtales i den ansøg
ning, Du har forebragt os, de danskes og venders konge, den nuværende og
den til enhver tid værende, i udførelsen og varetagelsen af sine og sit riges
forretninger nødvendigvis ofte må bryde op før daggry og følgelig af denne
grund ikke uden vanskelighed kan tage del i gudstjenestens højtidelighol
delse på de sædvanlige og tilbørlige steder, kommer vi velvilligt Dine
ønsker i møde i denne henseende og bevilger Dig i kraft af dette brev af
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særlig nåde, at Du og Dine fornævnte efterfølgere, så ofte det af en gyldig
grund falder Dig og samme efterfølgere bekvemt, kan lade holde messe,
før dagen gryr, når blot midnat er forbi, også efter de sædvanlige tider, dog
før den niende time på dagen, ved Eders egen eller en anden egnet præst,
uden at det skal kunne lægges hverken Eder eller den præst, der således
holder messe, til last, forudsat dog at Du og samme efterfølgere gør spar
somt brug af denne tilladelse; thi når vor herre Jesus Kristus, Guds søn,
som er det evige lys, ofres ved altertjenesten, bør dette ske ikke i nattens
mørke eller til andre usædvanlige tider, men i dagslys. Intet menne
ske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed
handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide,
at han vil udsætte sig for Gud den almægtiges og hans hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 1. oktober i vort (pontifi
kats) syvende år.

1322. 1. oktober. Avignon.

444

Pave Johannes 22. tillader kong Kristoffer 2. og dronning Eufemia at holde privat

gudstjeneste på steder, som er lagt under interdikt.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore kære børn i Kristus Kristoffer, de danskes og venders høj bårne
konge, og Eufemia, den højbårne dronning, hans ægtefælle, hilsen.
For at den kongelige ophøjetheds storhed i dens store og dybe fromhed
kan komme til desto større udfoldelse overfor Gud og det apostoliske sæde,
jo mere velvilje den mærker at have mødt hos samme sæde, bevilger vi
med dette brev Eder, fromme børn, at det skal være Eder tilladt, så ofte I
begge eller en af Eder måtte komme til steder eller lande, der er underlagt
interdikt, sammesteds i Eders egne kapeller og disse steders og landes
kirker ved Eders egen eller en anden egnet præst for lukkede døre med
udelukkelse af folk, der er under ban og interdikt, uden klokkeringning og
med dæmpet stemme at lade messe og anden gudstjeneste afholde for
Eder og Eders undergivne, når blot I og fornævnte undergivne ikke har
foranlediget interdiktet, eller I eller samme undergivne særlig er lagt
under interdikt. Intet menneske må bryde dette vort tilladelsesbrev eller
i ubesindig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen drister sig til at
forsøge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og
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hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den
1. oktober i vort (pontifikats) syvende år.

445

1322. 1. oktober. Avignon.

Pave Johannes 22. bemyndiger kong Kristoffer 2.s skriftefader til at meddele de

ordensbrodre, der spiser ved kongens bord, en sådan dispensation, at de kan spise kød
og andre retter, der forbydes dem af deres ordensobservans.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn .., skriftefader for vor kære søn i Kristus, Kristoffer,
de danskes og venders højbårne konge, hilsen.
Den strålende fromheds iver og trosoprigtighed, hvormed vor kære søn
i Kristus, Kristoffer, de danskes og venders højbårne konge, vides at
udmærke sig overfor Gud og den romerske kirke, hans moder, fortjener,
at vi gunstigt bifalder hans anmodninger, så vidt vi kan med Gud. Idet
vi derfor bøjer os for sammes bønner, overdrager vi Dig med dette brev
fuldmagt til med vor myndighed, når Du finder det tjenligt, hvilket vi
overlader til Din samvittighed at afgøre, at tillade alle klostergivne mænd,
uanset af hvilken orden de er, som samme konge samler ved sit bord,
selv om deres ordensobservans forbyder dem at spise kød, at de ved
samme konges bord må have lov til at nyde kød og andre retter, der ellers
er dem forbudte, uanset alle statutter og sædvaner i nævnte ordener og
alle bestemmelser, der strider herimod, hvilke vi med dette brev vil
have bragt til udtryk hver og en, og som ikke må lægge sig hindrende i
vejen herfor, og vi overdrager Dig med samme myndighed at dispen
sere dem herfra. Givet i Avignon den 1. oktober i vort (pontifikats) sy
vende år.
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Pave Johannes 22. tillader Erik, kong Kristoffer 2.s søn, at holde privat guds

tjeneste på steder, som er lagt under interdikt.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

| 'il vor elskede søn, den velbyrdige mand Erik, den førstefødte søn af
JL vor kære søn i Kristus, Kristoffer, de danskes og venders højbårne
konge, hilsen.
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Din oprigtige fromhed bevirker hos os, at vi gunstigt tilstår Dig det, som
vides at være fordelagtigt for Din frelse. Idet vi bøjer os for Dine fromme
bønner, bevilger vi Dig i kraft af dette brev, at det skal være Dig tilladt,
så ofte Du måtte komme til steder eller lande, der er underlagt interdikt,
sammesteds i Dine egne kapeller eller disse steders og landes kirker ved
Din egen eller en anden egnet præst for lukkede døre med udelukkelse af
folk, der er under ban og interdikt, uden klokkeringning og med dæmpet
stemme at lade messe og anden gudstjeneste afholde for Dig og Dine
undergivne, når blot Du og fornævnte undergivne ikke har foranlediget
interdiktet, eller Du eller samme undergivne særligt er lagt under inter
dikt. Intet menneske må bryde dette vort tilladelsesbrev eller i ubesindig
forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge det, skal
han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den i. oktober i vort (pontifi
kats) syvende år.

1322. 1. oktober. Avignon.
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Pave Johannes 22. bemyndiger skriftefaderen for Erik, kong Kristoffer 2.s søn, til

at meddele de ordensbrodre, der spiser ved Eriks bord, en sådan dispensation, at de kan
spise kød og andre retter, der forbydes dem af deres ordensobservans.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn . ., skriftefader for vor elskede søn, den velbyrdige
mand Erik, den førstefødte søn af vor kære søn i Kristus, Kristoffer, de
danskes og venders højbårne konge, hilsen.
Den strålende fromheds iver og trosoprigtighed, hvormed vor elskede
søn den velbyrdige mand Erik, den førstefødte søn af vor kære søn i
Kristus Kristoffer, de danskes og venders højbårne konge, overfor Gud
og den romerske kirke o. s. v. som i det nærmest foregående1) indtil ‘som
nævnte Erik har samlet ved sit bord, selv om deres ordensobservans for
byder dem at spise kød, at de ved samme Eriks bord må nyde kød’ o.s.v.
som i samme brev helt igennem. Givet i Avignon den 1. oktober i vort
(pontifikats) syvende år.
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Pave Johannes 22. overdrager kanniken Johannes, søn af hertug Otto 3. af Liine-

burg, skolemesterembedet i Bremen imod ærkebiskop Jens Grand af Bremens vilje.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Johannes, søn af vor kære søn den velbårne mand
hertug Otto af Luneburg, kannik og skolemester ved Bremens kirke,
hilsen.

T
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Pave Johannes 22. pålægger provsten Bertolinus i Mainz, dekanen Meinhard ved

St. Ansgars kirke i Bremen og dekanen Johannes von Campe i Hamborg at indføre
hertug Otto 3. af Luneburgs søn Johannes som skolemester i Bremen mod ærkebiskop

Jens Grand af Bremens vilje.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner provst (Bertolinus) i Mainz
og dekanerne (Meinhard) ved St. Ansgars kirke i Bremen og Johannes
i Hamborg, Bremen stift, hilsen.

P

Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 448.
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1322. 19. oktober. Ringsted.

Tingsvidne af Sjællands landsting, at fru Edel, enke efter Niels Tinde, har skødet

Roskilde Agnetekloster jordegods i Ølsemagle og Lyngby til gengæld for sin datters

optagelse i klostret.
Original i rigsarkivet.

iels kaldet Sven, Niels Jensen, Mogens kaldet Todde, Jakob kaldet
Havre, Niels Grubbe og Peder Gertsen til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi har overværet,
at i det herrens år 1322 fru Edel, enke efter Niels kaldet Tinde, personligt
fremstod på Sjællands landsting dagen efter evangelisten Lukas’ dag og ved
sin søn Henning Tuesens hånd og med broder Bent som modtager lod skøde
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til St. Agnetes kloster i Roskilde for sin datters optagelse i søstrenes orden i
ovennævnte kloster et halvt bol skattejord i Ølsemagle og otte ørtug skatte
jord i Lyngby i Flakkebjærg herred med hus, frugter og alt andet tilbehør
til fornævnte gods, løst og fast, at besidde med rette evindelig, således at
hendes datter kan hæve frugterne og indtægterne af godset i Lyngby til
sine fornødenheder i sine livsdage, og sidenefter klostret, således som be
stemt er. Ydermere lovede fornævnte frue at forsvare klostrets nævnte
gods for hver mands tiltale, indtil søstrene i nævnte kloster er kommet i
skyldig, sikker og hævdvunden besiddelse deraf ifølge landets herom fast
satte love1). Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte år og dag.
1) der hentydes til begrebet ‘lovhævd’, som erhverves efter tre års forløb, og hvorved
overdragerens pligt til at forsvare godset mod tredjemand ophører, jf. Vald. Sjæll. Lov
kp. 207-208.

1322. 27. oktober. Flyinge.
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Ærkebiskop Esger af Lund stadfaster ærkebiskop Eskils bestemmelser, hvorved
fire kirker annekteres til Tommarp kloster.
Original i rigsarkivet.

sger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det sømmer sig og er værdigt, at vi våger over vore undergivnes lettelser
og følger i de ærværdige fædres, vore forgængeres fodspor, som smykkede
Guds hus med deres almisser og fromme gaver, og navnlig i den fromme
og høj ærværdige fader herr Eskils fodspor, af Guds nåde ærkebiskop i
Lund, og den herre pavens legat, lyksalig ihukommelse, vor forgænger,
som med tanke på sin frelse ud af eget gods grundlagde og skænkede grund,
kloster og St. Peders kirke i Tommarp samt et klosterkonvent sammesteds
af præmonstratenserordenen og til nævnte klosters og kirkes udbedring og
opbygning gav, annekterede og stadfæstede efterskrevne kirker, nemlig
Vor Frue kirke i Tommarp, St. Johannes kirke i Jårrestad, St. Jakobs kirke
i Gladsax, St. Nicolai kirke i Simrishamn og St. Laurentii kirke i Vallby.
For at vi ikke skal synes at være af et andet sind end de, billiger, godkender
og stadfæster vi i kraft af dette brev med råd og samtykke af vort elskede
kapitel i Lund den overdragelse og annektering, som er foretaget af
ham og siden stadfæstet af den høj hellige fader i Kris tus paven herr
Hadrian, på foranledning af samme herr Eskil. Og idet vi betænker den
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mangel og fattigdom, hvori nævnte kloster og kirke er kommet på grund
af dårlige tider og ildebrand, agter vi efter indtrængende bønner af
den ærværdige mand herr broder Ebbe, nu abbed for det nævnte kloster
og klosterkonventet sammesteds, at vise en yderligere nåde og overdrage
påny med guds og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed til
det oftnævnte kloster alle og enhver af de fornævnte kirker med ærkebispetiender, Kathedratafgift, havre og alt deres andet tilliggende, som vi over
drager og annekterer dermed. Til vidnesbyrd herom er vort og vort el
skede Lundekapitels segl hængt under dette brev. Givet i Flyinge i det
herrens år 1322 dagen før apostlene Simon og Judas’ dag.
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1322. 28. oktober. Flyinge.

Ærkebiskop Esger i Lund overdrager Tommarp kloster ærkebispens tiende af

Nobbelov og Simrishamn på grund af klostrets ødelæggelse ved brand.
Vidisse af 1405. 4. okt. i rigsarkivet.

sger, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vort embedes pligt kræver og fordrer, at vi med stadig omsorgsfuld be
kymring våger over og pønser på lægemidler for vore undergivne. Da klo
steret ved St. Peders kirke i Tommarp af præmonstratenserordenen i vort
stift på grund af de onde tider og ildebrande1) er næsten fuldstændigt forladt
og i den grad usselt og fattigt med hensyn til sine indtægter, at det ikke
ret vel kan holde sig oppe, medmindre det understøttes ved Kristi troendes
fromme almisser og vor hurtige bistand og hjælp, har vi derfor efter at have
ført forhandlinger med vort elskede kapitel i Lund og med den ærværdige
mand herr broder Ebbe, for tiden abbed i nævnte kloster, og konventet
sammesteds med samtykke og råd af vort nævnte kapitel overdraget for
nævnte kloster vor ærkebiskopstiende af Nobbelov og Simrishamn kirker i
vort stift at besidde med rette evindelig, dog således at der i nævnte klosters
klosterkirke hver dag fromt skal læses een messe daglig, nemlig om søn
dagen en messe efter den pågældende del af kirkeåret2), om mandagen for
de afdødes sjæle, om tirsdagen til den helligånd, om onsdagen til apostlene
Petrus og Paulus, om torsdagen til St. Laurentius, om fredagen til det
hellige kors og om lørdagen en messe til vor frue for de ærværdige fædre
vore forgængeres sjæle, så længe vi lever, og når Gud har kaldt os fra denne
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verden, for vor sjæls frelse og bod og vore efterfølgeres sjæle, een messe dag
lig, som ovenfor nævnt, til evig tid. Til vidnesbyrd herom er vort segl
og vort elskede fornævnte kapitels segl hængt under dette brev. Givet i
Flyinge i det herrens år 1322 på apostlene St. Simons og St. Judas’ dag.
1) jf. nr. 451. — 2) de tempore, egti. efter årstiden (fastetiden, advent o. s. v.); i brevia
ret skelnes mellem proprium de tempore og proprium de sanctis.

1322. 29. oktober. Nykøbing F.
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Kong Kristoffer 2. fritager for fire år Broktorp1) for afgifter og ydelser til kongen

med undtagelse af retsbøder.
Original i Halmstad.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi vil vise alle vore elskede bymænd, som bor i vor
nye by kaldet Broktorp1), en særlig nåde, idet vi for de fire nærmest følgende
år i træk fuldstændigt fritager dem for alle kongelige afgifter og byrder,
som skal ydes af nævnte by, dog undtaget retssager og forseelser, hvis de i
noget forser eller forbryder sig imod landets love. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev. Givet Nykøbing Falster i det herrens
år 1322 dagen efter de hellige apostle Simons og Judas’ dag i vor nær
værelse.

K

1) nu Halmstad.

1322. 29. oktober. Nykøbing F.
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Kong Kristofer 2. tager Broktorp1) i Halland under sin beskyttelse og giver byen
privilegier.
Oversættelse fra 15. årh. i Halmstad byarkiv.

ristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi af vor særlige gunst og nåde tager vore
elskede borgere i vor by Broktorp1) under vor kongelige beskyttelse og
beskærmelse, især for særligt at forsvare og beskytte dem, idet vi giver
dem alle friheder for told og nådesbevisninger med hensyn til Skanørmarkedet og i Malmø samt alle andre friheder og nådesbevisninger, som
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vore elskede borgere i Lund og Helsingborg klart beskrevet har af os.
Fremdeles vil vi, at vor købstad vej skal være fri og frels for alle. Fremdeles
vil vi, at vor landingsbro skal bygges ved vor fornævnte by af dem, som fra
arilds tid plejer at bygge den. Fremdeles giver og under vi vore borgere fri
græsgang på vor erhvervelse på begge sider nedad åen, frit og ubeskåret at
råde over til deres nytte. Fremdeles er det vor vilje og vort ønske, at vore
borgere, dersom de lider skibbrud eller tager skade på deres gods ude på
havet, frit og uhindret af alle vore fogeder og officialer selv skal kunne
bjerge deres gods og omlade det omkring deres havn og i havnen for deres
skiben2), som ligger ved Knebilstorp. Derfor forbyder vi strengt under
trusel om vor kongelige hævn og vrede alle og især vore fogeder på nogen
måde at hindre, fortrædige eller forurette vore fornævnte borgere mod
denne vor gunst- og nådesbevisning, som vi har undt og givet dem. Givet
i Nykøbing på Falster i det herrens år 1322 på apostlene Simons og Judas’
dag under vort segl.
1) nu Halmstad, jf. nr. 453. — 2) den gamle oversættelse har: skip reedh.
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Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen at give Jens

Felixsøn dispensation fra hans uægte fødsel, således at han kan forfremmes til højere
gejstlige grader.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder (Jens), ærkebiskop af Bremen, vor hilsen.
Vor elskede søn Jens Felixen, klerk, fra Roskilde stift, som har de
lavere grader, har indfundet sig hos os og ydmygt ansøgt os om, at vi
barmhjertigt vilde dispensere ham, der på lovlig vis er forfremmet til alle
de lavere grader, for den mangel ved hans fødsel, at han er barn af en
præst og en ugift kvinde1), således at han uanset denne mangel kan for
valte sit embede i de opnåede grader og forfremmes til de højere grader og
opnå et gejstligt embede, selv om det har sjælesorg og overdrages ham på
kanonisk vis. Da vi nærer fuld tillid i herren til Din omsigt, pålægger vi Dig,
vor broder, ved denne apostoliske skrivelse, at Du først omhyggeligt tager
alle de omstændigheder i betragtning, hvortil der skal tages hensyn an
gående hans egnethed, og hvis Du finder, at nævnte klerk ikke med hensyn
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til manglende mådehold følger i faderens fodspor, men fører en god leve
måde og vandel, hvilket vi overlader til Din samvittighed at afgøre, og ellers
er egnet til at opnå denne dispensations nådegave, da med vor myndighed
giver ham dispensation angående det ovennævnte, som det efter Din
formening med Guds vilje er til gavn for hans sjæls frelse, dog således at
samme klerk, således som det kræves af det byrdefulde embede, han måtte
opnå efter denne dispensation, kun må lade sig forfremme til de højere
grader under overholdelse af de lovhjemlede tidsfrister og personligt må
residere ved samme. I modsat fald skal denne nåde være uden betydning
med hensyn til opnåelse af dette embede. Givet i Avignon den 1. novem
ber i vort (pontifikats) syvende år.
1) c. i. ii. 14 X de filiis presbyterorum ordinandis vel non I 17.

1322. 31. december. Gingst.
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Provst Petrus Wernitz på Rygen, sognepræst i Gingst^ samtykker overfor biskop

Jens af Roskilde i, at Ummanz kirke adskilles fra Gingst kirke.
Original i Stralsund.

etrus Wernitz, provst på Rygen, sognepræst i Gingst, hilser sin ærværdige
herre og ærværdige fader i Kristus, herr Jens, biskop af Roskilde, med
tilsagn om stadig vækst i oprigtig kærlighed og underdanighed.
I skal vide, udmærkede, ærværdige fader, at jeg fornævnte Petrus har
givet mit samtykke og med dette brev giver mit samtykke til, at der efter
ønske fra Vizlav, Rygens høj bårne fyrste, finder en adskillelse sted mellem
kirken i Gingst og kirken i Ummanz, ved hvilke jeg har sjælesorgen, skønt
det indtil dato regnedes for eet embede, idet jeg beder Eder, oprigtige
fader om, at I, når en sådan adskillelse har fundet sted, vil værdiges for
Guds skyld at overdrage sjælesorgen ved Ummanz kirke, nemlig datter
kirken af moderkirken i Gingst, til klerken Nicolaus, på min nævnte herre
Vizlav, fyrste af Rygens, præsentation, og hvad andet der med rette bør
gøres, eftersom kapitlet i Roskilde har overladt Eder bestemmelserne
angående denne adskillelse, dengang vi blev præsenteret til kirkerne.
Til bevis herfor er mit segl hængt under dette brev. Givet i Gingst i det
herrens år 1322 på pave Sylvesters dag.

P
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Biskop Jens af Slesvig slutter forbund med grev Gerhard 3. af Holsten mod her

tug Erik 2. af Sønderjylland og ditmarskerne.
Registratur i rigsarkivet.

orbund mellem biskop Jens af Slesvig og grev Gerhard af Holsten
imod hertug Erik af Jylland; også imod ditmarskerne og alle deres
tilhængere. Og skal huset Svavsted stå greven åbent, nårsomhelst han har
det fornødent. Givet i året 1322 på herrens dag1).

F

1) usikkert hvilken dag hermed menes.
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1322.

Abbed Peder i Esrom meddeler kanniken Petrus i Skara, at kong Magnus af
Norge har fordrevet johanniterne fra Varne kloster, og at sagen skal forebringes for

paven.
Akershusregistret (Oslo).

t pergamentbrev af broder Peder, abbed i Esrom, skrevet til Petrus af
Husaby, kannik ved kirken i Skara i Sverige, angående at kongen i
Norge har fordrevet johanniterbrødrene fra hospitalet; med klage og pro
cesskrift for paven i Rom. Dateret 1322.

E

1322.
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Niels Torbensen skanker Nastved St. Peders kloster jordegods på Falster.
Næstved klosters registratur.

iels Torbensen gav os V2 mark skattejord i Nørre Alslev. Fremdeles
hans gods i Tårup, nemlig 8 ørtug skattejord i Nørre herred. 1322.
Se ovenfor d. 3.1).

N

1) denne sidste bemærkning gælder en henvisning til et registreret brev af 1443,
ved hvilket godset i Nørre Alslev mageskiftedes bort for en gård i Dyrlev.
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1322.

Ridder Niels Tuesen skøder jordegods til St. Peders kloster i Nastved.
Næstved klosters registratur.

[omkr.
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7322]

Nr. 462

idder Niels Tuesen i Hørby, søn af nævnte Elsebeth, gav og skødede
i. selv fornævnte gods på samme måde som hans moder1) 1322.

R

1) på samme måde som hans moder o: år 1314.

1322.
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Anders Davidsen pantsætter en gård i Aversi til abbeden i Ringsted.
Vordingborgske registratur.

rev på at Anders Davidsen til abbeden i Ringsted og det menige
konvent pantsætter en gård, som er 6 øre i skyld, og som ligger i
Aversi i Tybjærg herred, på sådant vilkår, at den, hvis den ikke ind
løstes inden en bestemt tid, da skulde blive hos det fornævnte kloster som
evig ejendom.
Givet i året 1322.

B

[omkr. 1322p).
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Jens Nielsen af Kås tilskøder Ribe kapitel jordegods på Tårup mark i Ullerup
sogn.
Ribe kapitels registratur.

kødebrev på al Jens Nielsen Kås’ jord på Tårup mark i Ullerup
sogn.

S

1) Jens Nielsen af Kås nævnes i brevet nr. 428. Det er ugørligt nærmere at bestemme
tidspunktet for skødningen.

PERSON- OG STEDNAVNE
REGISTRE

VEJLEDNING
Registrene er delt i 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.
Jens Hind, biskop af Roskilde, tidligere dekan; hvor en person er bedst
kendt under et tilnavn, er dette tilføjet, f.eks. Margrete Sambiria, dron
ning af Danmark, Magnus Eriksson Smek, konge af Sverige. — Ved
stednavne er såvidt muligt oplyst deres beliggenhed, for de daværende
danske lokaliteter i de nuværende amter og herreder eller i Skåne (Hal
land, Blekinge) og Sønderj’ylland (syd for den nuværende grænse), for de
udenlandske lokaliteter i de nuværende lande, hvor dog endnu ikke er
taget hensyn til forandringerne efter 2. verdenskrig. Udenlandske lokali
teter, der kun forekommer i forbindelse med personnavne (slægtsnavne),
er anført under disse. Stjerne foran et navn i stednavneregistret angiver,
at den pågældende lokalitet ikke har kunnet identificeres.

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.
Odense
Præstø

= Åbenrå
= Ålborg
= Århus
= Bornholm
= Frederiksborg
= Haderslev
= Hjørring
= Holbæk
= København
= Maribo
= Odense
= Præstø

Rand.
Ribe
Ringk.
Sdrj.
Skanderb.
Sorø
Svendb.
Sønderborg
Tist.
Tønder
Vejle
Vib.

= Randers
= Ribe
= Ringkøbing
= Sønderjylland
= Skanderborg
= Sorø
= Svendborg
= Sønderborg
= Tisted
= Tønder
= Vejle
= Viborg

PERSONNAVNEREGISTER
A
Åstred, magister, kannik i Ribe. 1319: 89.
Abel: 1. A., konge af Danmark. 1320: 213. —
2. A. Valdemarsen, søn af hertug Valde
mar 2. af Sønderjylland. 1319: 119.
Absalon Jensen, ridder. 1320: 176.
Adam Bosen, kannik i Roskilde. 1320: 183.
Adelheid, gift med hertug Erik 2. af Sønder
jylland. 1320: 185.
Ademar Targa, pavelig nuntius. 1319: (161).
1320: 314, 315.
Adolf 7., greve af Holsten og Schauenburg.
1318: 48, 54, 67, 68. 1322: 428.
Albert: 1. A. von Boizenburg, kannik i
Lübeck. 1321: 343. — 2. A. Albertsen,
ridder. 1318: 53, 59. 1319: 126. 1320: 176,
205, 219, 257, 259.
Albrecht: 1. A., søn af fyrst Henrik 2. af
Meklenborg. 1321: 358, 359, (36°), 3$2,
368. — 2. A. von Klepzig, brandenburgsk
ridder. 1319: 104. — 3. A. von der Mühlen,
rådmand i Lübeck. 1318: 2.
Aldendorf se Rütger.
Alexander (Sander): 1. A., rygensk vasal.
1319: 147. — 2. A. von Dessin, meklenborgsk ridder. 1318: 47. — 3. A. Hunesen,
rådmand i Lübeck. 1320: 303. — 4. A.
Schreiber, rådmand i Lübeck. 1320: 214.
Algot Jonsson, svensk ridder. 1318: 60.
Alutarius se Leo.
Alversdorf se Eckhard, Henrik, Steffen.
Alwin: 1. A. von Husen, præst i Lübbersdorf.
1321: 343. — 2. A. Grope. 1320: 231.
Amelung von Warendorff, meklenborgsk
ridder. 1321: 387.
Anders (Andreas): 1. A., præst i Räng.
1319: 90. — 2. A. Davidsen. 1318: 5.
1322: 461. — 3. A. Jonsen. 1320: 253. —

4. A. Nielsen, ridder. 1318: 53. 1319: 126.

1320: 259. 1321: 328. — 5. A. Nielsen af
Harlevholm i Åbosyssel. 1319: 140. — 6.
A. Olufsen, søn af Oluf Tagesen. 1320:
294. 1322:405. — 7. A. Pedersen af Alnarp,
ridder, gælker i Skåne. 1320: 194, 219, 243,
251. — 8. A. Pedersen, væbner. 1320: 219,
259. — 9. A. Redesvend, søn af Niels
Todde. 1319: 123. — 10. A. Skænkersen,
Anders Tagesens bedstefader. 1320: 186. —
11. A. Stigsen, ridder. 1318: 17, 20. —
12. A. Tagesen, ridder. 1320: 186, 317.
Andreas, se også Anders: 1. A., biskop af
Kruja. 1320: 227. — 2. A., biskop af Tar
racina. 1320: 227. — 3. A. Steffensen fra
Lübeck, kannik i Hamburg. 1318: 14. —
4. A. v. Petershayn, brandenburgsk ridder.
1320: 221.
Anselm: 1. A. fra København, provst i
Strand og kannik i Slesvig. 1318: 74.
1319: 122. 1320: (282). — 2. A. v. Blan
kenburg, brandenburgsk ridder. 1318: 15.
1319: 104. 1320: 221.
Anton von Dambek, meklenborgsk vasal.
1322: 409Anund Sture, svensk væbner. 1321: 359.
Amfinn Eriksen, kannik i Hamar. 1321: 358.
Arnketil (Arkel). 1320: 319.
Arnold: 1. A., prior for dominikanerne i
Reval. 1319: 96, 97, 98, 99, 100, 112. —
2. A. Fischbeck, holstensk ridder. 1318: 54.
— 3. A. Kopman, borger i Rostock. 1318:
19, 30. 1320: 177. — 4. A. von Linne.
1321: 353, 354. — 5» A. Luttikendorpmunde. 1321: 354. — 6« A. v. Waltorp.
1321: 353. — 7. A. Wolf fra Rügen. 1319:
H9Aschenberg se Gotschalk, Volrad.
24'
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372

Asser: 1. A. Rampe. 1319: 140. — 2. A.
Simplex. 1320: 183. — 3. A. af Store
Fuglede, hr. 1318: 51.
Attendorn se Konrad.
Aute Knudsen Jul, hr. 1318: 50.
Axekow se Mathias.

B
Båd se Jens, Morten.
Babbe se Friedrich, Johan.
Balke. 1318: 42.
Barenstekere se Brant.
Bamekow se Gotschalk, Henrik, Johan
nes, Ulrich.
Barnewin se Henrik.
Barold Mörder, melden borgsk væbner. 1318:
19, 3°*
Bartholomeus v. Vellin, estnisk vasal. 1321:
351*
Basse se Jens.
Beg se Iver.
Benedikt, biskop af Skara. 1318: 3, 60. 1319:
(148).
Bengt: 1. B. Bosson, svensk ridder. 1318: 8.
— 2. B. Turesson, svensk ridder. 1318:
8, 60.
Bent: 1. B., forstander for de spedalskes hus
i Roskilde. 1320: 309. — 2. B., munk.
1322: 450. — 3. B. Krabbe i Åbosyssel.
1319: 140. — 4. B. Sunesen, væbner. 1318:
17. — 5. B. Nielsen. 1318: 48.
Bergen se Dietrich, Werner.
Bernardus se også Bernhard: 1. B. de Mon tva
lent, ærkedegn i Sologne, pavelig nuntius i
Danmark. 1320: 218, 233, 265, 266, 267,
273, 274, 275, 276, 278, 280, 297, 298,
299, 300, 304, 310. 1321: 366, 367. 1322:
391, 413, 434, (436). — 2. B. af Canavelli,
kannik i Lund og Garcasonne. 1318: (11),
(12)Bernhard: 1. B., ladefoged i Dersem på Rü
gen. 1319: 149. — 2. B. Kopman fra Alt
stadt i Rostock. 1318: 7, 19. — 3. B. Maltzan, meklenborgsk ridder. 1318: 36, 47,
53. — 4. B. v. Streu, rygensk vasal. 1319:
147.
Bertold: 1. B. v. Borstel, holstensk væbner.

1318: 54. — 2. B. Preen, meklenborgsk
ridder. 1320: 177. 1321: 360. 1322: 408,
439«
Bertolin, provst i Mainz. 1322: 449.
Birger: 1. B., konge af Sverige. 1318: 8, 17,
59, 60, 62. — 2. B. Knutsson, svensk væb
ner. 1318: 8. — 3. B. Persson, svensk rid
der. 1318: 3.
Bispraw Strachemin, brandenborgsk ridder.
1320: 221.
Bjørn Jensen på Viborg landsting. 1320: 288.
Blankenburg se Anselm, Johan.
Block se Dose, Hartwig, Marquard, Nikolaus,
Svend, Timme.
Blücher se Henrik, Ulrich.
Bo: 1. B., biskop af Växiö. 1320: (269), (270).
— 2. B., abbed i Vitskøl. 1320: 287, 288,
307. 1322: 410, 424. — 3. B., kanniken
Broders bryde i Darup. 1320: 289. —
4. B. Hufvud, svensk væbner. 1318: 8. —
5. B. Krænje. 1320: 181. — 6. B. Nilsson,
svensk ridder. 1318: 3, 59, 60. 1321: 339.
— 7. B. Ovesen. 1322: 404.
Bockholt se Gerhard, Jens.
Bodil, enke efter Povl Jakobsen. 1321: 355.
Boizenburg se Albert.
Bolderich se Lüdeke.
Bole Peterson fra Fernern. 1320-21: 324.
Boleke af Dahmestorp fra Fernern. 1320-21:
324Bolte: 1. B., notarius publicus i Bremen.
1318: 37. — 2. B. v. Driberg, meklenborgsk
vasal. 1322: 409. — 3. B. Hasenkopf,
meklenborgsk ridder. 1318: 47, 53. 1321:
360.
Bonde, se Herman, Tord.
Bonde: 1. B. Hugorm, kannik i Roskilde.
1319: 132. — 2. B., præst, official hos
provsten i Hing herred. 1319: 93. — 3. B.
Bondesen. 1320: 312.
Bonifacius 8., pave. 1319: 91, 135. 1320: 212,
233, 266, 270, 297. 1322: 420.
Bonin se Tessimar.
Bonsach se Heinrich.
Borkvard: 1. B. Borkvardsen, kannik i Århus.
1320: 283, 284. — 2. B., kapellan hos ærke
biskop Esger af Lund. 1320: 218.
Borstel se Bertold.

Bor vin—Eberhard
Borvin, herre til Rostock: 1319: 158.
Brakele se Johannes.
Brand se Peter.
Brant Barenstekere. 1318: 42.
Braunschweig se Therwinus.
Brockenhus se Godskalk, Henning.
Broder: 1. B. Degn, kannik i Arhus. 1319:
140, 156. 1321: 341, 342. — 2. B. Laks i
Villands herred. 1319: 90.
Brok se Niels.
Brulen, smed i Meklenborg. 1318: 42.
Brun se Peder.
Brunkov se Johan.
Buchwald se Ditlev, Otto.
Bule se Johannes.
Bulle se Nikolaus.
Bulse se Jens.
Burchard: 1. B., biskop af Lübeck. 1321:
343. — 2. B. v. Osten, meklenborgsk rid
der. 1321: 360. — 3. B. v. Otteshuden.
1320: 177. 1321: 360. — 4. B. Schlichte,
meklenborgsk ridder. 1322: 422.
Busche v. Westensee, holstensk ridder. 1318:
48.
Butle se Woldekin.
Buxolus af Parma, kannik i Tournai. 1319:
107, (109), in, 139. 1320: 191, 198, 201,
203, 207, 209, 211.
Bülow se Gotfred, Henrik, Johan, Johannes.
Bøje (Boje): 1. B., franciskanermunk, Kri
stoffer 2.s skriftefader. 1322: 427. — 2. B.
af Koppendorf fra Femern. 1320-21: 324.
Bøgeskov se Svend.
Bønstrup se Niels.

C
Canavelli se Bernardus.
Castellione se Pontius.
Cecilie: 1. C. Avdedatter. 1320: 178. — 2. C.,
enke efter Jens Kalv. 1318: 56. — 3. C.,
enke efter Tyge Pedersen. 1318: 64. —
4. C., gift med Vilhelm Eskilsen og Jens
Fri. 1320: 255.
Clawe se Dietrich.
Clemens (se også Klemens): C. 5., pave.
1320: 278, 295, 296, 310.
Crul se Henrik.
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D
Dambek se Anton, Johan.
Dannenberg se Konrad.
Dargentin se Johannes.
Dassow se Henrik.
Degn se Broder, Jens.
Dessin se Alexander, Lüdeke.
Dietrich: 1. D. v. Bergen, kannik i Bardowiek. 1318: 2. — 2. D. v. Hannover, vikar
i Bremen. 1318: 37. — 3. D. Clawe, mek
lenborgsk væbner. 1320: 177. — 4. D.
Frese, borgmester i Rostock. 1318: 19. —
5. D. v. Kerchow, brandenburgsk ridder.
1319: 104. — 6. D. v. Slawen, branden
burgsk væbner. 1320: 221.
Ditlev: 1. D. v. Buchwald, holstensk ridder.
1318: 54. — 2. D. v. Hornestorp, holstensk
væbner. 1318: 54. — 3. D. Wolf, meklen
borgsk ridder. 1318: 43, 46, 47.
Dobbe se Wilcken.
Dominikus, patriark af Grado. 1318: 63.
1319: 84.
Doneldey se Frank.
Dorn se Nikolaus.
Dose Block, holstensk ridder. 1318: 54. 1320:
247.
Driberg se Bolte, Ulrich.
Droiseke: 1. D. v. Greifenberg, branden
burgsk ridder. 1318: 4, 15. 1319: 104. —
2. D. von Kröcheren, meklenborgsk rid
der. 1321: 360.
Dros se Jens.
Drukken se Niels.
Due se Morten.
Duus se Jens.
Dyre af Sahrensdorf fra Femern. 1320-21:
324«
Dänschendorf se Nikolaus.

E
Ebbe: 1. E., kannik i Roskilde. 1320: 181,
184. 1321: 357. — 2. E., abbed i Tommarp.
1322: 451, 452. — 3. E. Aggesen på Viborg
landsting. 1320: 288.
Eberhard: 1. E., provst i Berlin, markgreve
Valdemars kapellan. 1319: 104. — 2. E.
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Eberhard—Eufemia

Nachtrabe. 1318: 19. — 3. E. von Waren
dorff, meklenborgsk ridder. 1321: 387.
Eckhard: 1. E. v. Alversdorf, meklenborgsk
væbner. 1319: 127. — 2. E. v. Quitzow,
meklenborgsk ridder. 1320: 177, 311. 1321:
360.
Edde af Koppendorf' fra Fernern. 1320-21:
324Edel, Niels Tindes enke. 1322: 450.
Edward 2., konge af England. 1321: 347.
Egeside se Peder.
Egidius: 1. E., biskop af Andrinopel. 1318:
63. 1319: 84. 1320: 227. — 2. E., biskop
af Cremona. 1320: 282, 284, 286.
Elard af Puttgarten fra Femern. 1320-21:
324Elav, ærkebiskop af Nidaros. 1319: (91),
(120). 1321: 339, (358)Eler: 1. E. fra Femern. 1320-21: 324. —
2. E. von Kiel, holstensk ridder. 1318: 54.
— 3. E. Storm, holstensk væbner. 1318: 54.
Elisabeth, (Elsebeth, Lisbet): 1. E., Niels
Tuesens moder. 1322: 460. — 2. E., Jens
Ringenbergs enke. 1319: 165. — 3. E.,
Arnold af Luttikendorpmundes søster.
1321: 354«
Emmeke: 1. E. v. Sandberg, holstensk ridder.
1321: 333. — 2. E. Woseken, holstensk
ridder. 1321: 333.
Engelbert: 1. E., biskop af Osnabrück. 1318:
(14). 1320: 193, 214, 228. — 2. E., dekan i
Braunschweig. 1318: 2. — 3. E. Gunniksen, sognepræst i Ramdala. 1320: 200, 201.
Erengisle Näskonungsson, svensk marsk og
væbner. 1318: 60. 1321: 359.
Erik: 1. E. 5. Glipping, konge af Danmark.
1318: 10. 1319: 96, 100, 112, 113, 153, 216,
217. 1320-21: 326. — 2. E. 6. Menved,
konge af Danmark. 1318: 8, 10, 15, 17, 19,
(22), (23), 26, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 43, 44
45, 46, 47, 48, (49), 52, 53, 55, 5$, 59, 60,
61, 62, 65, (67), 70, (71), 72, (73), (76).
1319: 83, 86, (87), 95, 101, 103, 113, 114,
115, 116, (117), 124, 125, 126, 127, 128,
i3’, 136, 137, H6, 151, 152, 153, <54,
158. 1320: (174), 177, 194, 218, 233, 251,
265, 269, 270, 291, 292, 311. 1321: 352,
366, 367, (386), (387), (388). 1322: 423,

428, 436, 437. — 3. E. (7.), søn af Kristof
fer 2., konge af Danmark. 1321: 338. 1322:
415, 433, 446, 447. — 4. E. 1., hertug af
Sachsen. 1318: 67, 68. 1320: 205. 1322:
408, 409. — 5. E., hertug af Sverige. 1318:
3, 8, 17, 20, 59, 60, 62. 1320: 237. 1321:
358, 359, 361, 368, 369. 1322: 425. — 6.
E. 2., hertug af Sønderjylland. 1318:48, 49,
59, 62, 67, 68. 1319: 119. 1320: 185. 1321:
33°, 37G- 1322: 408, 409, 457. — 7. E.
Holk, hertug Erik 2. af Sønderjyllands
marsk. 1318: 49. — 8. E. Iversen, ridder.
1318: 59. — 9. E. Kristiansson, svensk
væbner. 1318: 8. — 10. E. Turesson, svensk
ridder. 1318: 59, 60. 1319: 120. 1321: 339.
Esbern: 1. E., provst i Viborg. 1320: 287,
288. 1322: 410, 424. — 2. E., præst i Gunderslev. 1322: 407. — 3. E., søn af Niels
Todde. 1319: 123. — 4. E. Svendsen på
Villands herredsting. 1319: 90. — 5. E.
Terning. 1320: 183.
Ese, gift med Peder Brand. 1318: 75.
Esger: 1. E.Jul, ærkebiskop af Lund. 1318:
17, 20, 59, 60. 1319: (91), 103, (148), 152.
1320: (176), 182, 188, (200), (208),218, 227,
232, 233, 265, 266, (271), (272), (273), 279,
(285), (286), 297, 301. 1321: 348, 366, 367.
1322: (390), (392), (397), 402, 403, 419,
438, 45L 452. — 2. E., biskop af Århus.
1320: 176, (209), 243, (283), (284), 290.
1321: 341, 342, 367. — 3. E., provst i
Ommersyssel. 1320: 288. 1322: 410. —
4. E., magister, kannik i Ribe. 1319:89, 93.
— 5. E. Jonsen, væbner. 1318: 17. — 6.
E. Pallesen, væbner. 1318: 17. — 7. E.
Spink. 1318: 48.
Eske, ridder. 1320: 322.
Eskil: 1. E., ærkebiskop af Lund. 1322: 451.
— 2. E. Grip, ridder. 1318: 53, 59. —
3. E. Krage. 1320-21: 325. — 4. E. Mogen
sen. 1318: 55. — 5. E. Sassersen på Villands
herredsting. 1319: 90. — 6. E. Snubbe.
1320: 183.
Essen se Wenemar.
Eufemia: 1. E., Kristoffer 2.s dronning. 1322:
(444). — 2. E., søster til kong Magnus af
Sverige og Norge. 1321: 358, 359, (36°),
368.

Femern — Guido

F
Femern se Johan.
Ficke se Friedrich.
Filip: 1. F. fra Rügen. 1319: 149. — 2. F.
Ingvaldsson, svensk ridder. 1318: 3. — 3.
F. Toresen på Villands herredsting. 1319:
90. — 4. F. Ulfsson, svensk ridder. 1318: 20,
60. 1321: 339.
Find, svensk ridder. 1321: 339.
Finvid: 1. F. Eringislesson, svensk ridder.
1318: 20. — 2. F. Nilsson, svensk ridder.
1318: 60.
Fischbeck se Arnold, Herman.
Flemming se Oluf.
Flep se Jakob.
Fod se Jens.
Foged se Otto.
Folmer Arnoldsen, ridder. 1318: 53.
Fos se Lyder.
Franciscus (se også Frands), biskop af Gaeta.
1320: 227.
Frands Marant, borger i Roskilde. 1320: 255.
Frank Doneldey, kannik i Bremen. 1318: 14.
Frederik (se Friedrich): 1. F., ærkebiskop af
Riga. 1318: 14, (73). 1320: (193). — 2.
F. Prior, munk i Bergen på Rügen. 1319:
H9Frese se Dietrich.
Fri se Jens.
Friedrich (Ficke): 1. F. Babbe, meklenborgsk
væbner. 1319: 127. — 2. F. Horn, meklen
borgsk ridder. 1321: 388. — 3. F. v. Krem
pen, holstensk ridder. 1318: 54. 1321: 333.
— 4. F. v. Lobek, meklenborgsk ridder.
1322: 422. — 5. F. v. Stralendorf, mek
lenborgsk ridder. 1318: 46. — 6. F. v.
Wrangel, estnisk vasal. 1321: 351.
Friis se Godeke, Jakob, Jens, Svend, Vilhelm
Fruheylenson se Peter.
Fulco de Villareto, stormester for johanniter
ordenen. 1320: (269), (270), 271, 272.

G
Gardalene se Johan.
Georg Hasenkopf, meklenborgsk ridder. 1318:
19. 1319: 95, 127, 160. 1321: 360.
Gerbert von Sode, rådmand i Lüneburg.
1318: 2.

375

Gerhard (Gert): 1. G., kustos i Bremen.
1318: 2. — 2. G., guardian for francis
kanerne i Lüneburg. 1318:2,41. — 3. G. 3.,
Greve af Holsten (Rendsburg). 1318: 47,
4Ö, 53, 67, 68. 1320: 173, 247. 1321: 358,
359, 360. 1322: 428, 429, 457. — 4. G. 4.,
Greve af Holsten (Kiel). 1318: 54. — 5.
G. Bockholt, borger i Greifswald. 1319: 87.
Gerlach: I. G., provst i Lünen. 1318: 41. —
2. G., broder til Herman. 1322: 414.
Gerwin af Femern, i Rostock. 1318: 7.
Gikau se Siegfried.
Gisle Elinesson, svensk ridder. 1318:60. 1319:
120. 1321: 339.
Gissel se Jon.
Gj erlev se Peder.
Godskalk Brockenhus. 1318: 82.
Goldoge se Henrik.
Gollendorf se Sighir, Tideman.
Gotfred (Gödeke): 1. G., kældermester i
Bergen kloster på Rügen. 1319: 149. —
2. G. von Bülow, meklenborgsk ridder.
1318: 46, 47, 53. 1320: 311. 1321: 360.
1322: 408, 439. — 3. G. Friis, på Sjællands
landsting. 1321: 371.
Gothan Mörder, meklenborgsk ridder. 1318:
19, 3°’
Gotsimar v. Strachemin, brandenburgsk rid
der. 1320: 221.
Gotschalk, se Godskalk: 1. G., slægtning af
Wenemar von Essen. 1322: 414. — 2. G.
v. Ascheberg, holstensk ridder. 1318: 54.
— 3. G. v. Bamekow, meklenborgsk rid
der. 1322: 439. — 4. G. Preen, meklen
borgsk ridder og foged. 1318: 42. 1320:
177. 1321: 360. 1322: 408.
Gowisch se Volckmar.
Grand se Jens.
Gregor: 1. G. 9., pave. 1318: 24. — 2. G. 10.,
pave. 1320: 266.
Greifenberg se Droiseke, Johann, Redeke.
Grib se Niels.
Grifike brandenburgsk ridder. 1319: 104.
1320: 221.
Grip se Eskil.
Grope se Alvin.
Grubbe se Jens, Niels, Peder.
Guido: 1. G., kardinalpresbyter af San
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Lorenzo, pavelig nuntius i Danmark. 1318:
24. — 2. G., dekan i Lund, Erik 6. Menveds
kansler. 1318: 52. 1319: 154. 1320: (203),
210, 211, 285, 292. — 3. G. af Halland,
kannik i Roskilde. 1322: 392.
Guillelmus, se også Vilhelm: 1. G., biskop af
Pozzuoli. 1320: 227. — 2. G., biskop i
Tartaremes land. 1319: 84. 1320: 227.
Guiraud, Bernardus de Montvalents famulus.
1322: 4*3Gunhild, gift med Niels Todde. 1319: 123.
Gunner Urt på Abo sysselting. 1319: 140.
Gunzelin 6., greve af Schwerin. 1321: 358,
359, 360. 1322: 439.
Gustaf Turesson, svensk væbner. 1318: 60.
I32i: 339.
Guthorm: 1. G. Helgasen, norsk ridder. 1321:
358. — 2. G. Kolbjornsen, norsk ridder.
1321: 358.
Gylt se Niels.
Gimter: 1. G., greve af Kåfernburg. 1318:
4, 15, 22, 28. 1319: 104. — 2. G. v. Levetzow, meklenborgsk ridder. 1322: 422.
Gødeke se Gotfred.

H
Håkon (Hågen): 1. H. 5., konge af Norge.
1318: 59. 1319: (120). 1320: (271), (272).
1321: 358. — 2. H., biskop af Stavanger.
1319: (120). — 3. H. Ingeborgsson Lama,
svensk ridder, kong Birgers marsk. 1318:
8, 60. 1321: 359. — 4. H. Ogmundsen,
norsk ridder. 1321: 358. — 5. H. Toresen,
norsk ridder. 1321: 358.
Hadrian 4., pave. 1322: 451.
Hahn se Nikolaus.
Halberstadt se Werner.
Halvard, biskop af Hamar. 1321: 358.
Hannover se Dietrich, Henrik.
Har tman, væbner hos grev Herman af
Gleichen. 1319: 143.
Hartvig: 1. H. Block, holstensk ridder. 1318:
54. — 2. H. Krummedige, holstensk rid
der. 1318: 54. — 3. H. Preen, meklen
borgsk vasal. 1318: 42. 1322: 409. — 4. H.
v. Reven tlow, holstensk ridder. 1318: 54.
1320: 247. — 5. H. v. Zickhusen, meklen
borgsk vasal. 1322: 409.

Hase se Ove.
Hasenkopf se Bolt, Georg.
Hasse: 1. H. fra Femern. 1320-21: 324. —
2. H. von Wedel, brandenburgsk ridder.
1319: 104. — 3. H. von Wedel, branden
burgsk væbner. 1320: 221.
Hasten fra Almstofte. 1320: 183.
Hattorf se Johann.
Havelberg se Johann.
Havre se Jakob.
Hegener se Henrik.
Heinrich se Henrik.
Helene: 1. H. gift med Ove Hase. 1320: 249.
— 2. H., datter af Niels Lænde i Abosyssel. 1319: 140, 156.
Hemming: 1. H. Pedersen, ridder. 1318: 59.
— 2. H. ödgislesson, svensk ridder. 1318:
8. 1321: 339.
Henneke se Jens.
Henning se Jens.
Henning Brockenhus. 1318: 82.
Henrik (Heinrich). I gejstlige: 1. H., biskop
af Havelberg. 1319: 104. — 2. H., biskop
af Lübeck. 1319: (106), (139), (148). 1320:
179, 214, (302), (303). 1321: 343> 345- —
3. H. von Lübeck, prior af Eldena. 1319:
149. — 4. H., kannik i Arhus. 1320: 289.
— 5. H., kannik i Lund. 1320: 218, 265. —
6. H. von Werda, magister, kannik i Osna
brück. 1320: 193. — 7. H., kannik i Ros
kilde. 1321: 365. — 8. H. von Dassow,
Jens Grands generalofficial i Hamburg.
1320: (250), 302, 303. — 9. H. von Han
nover, franciskaner i Lüneburg. 1318: 41.
— 10. H. v. Hersfeld, vikar ved St. Johan
nes kirke i Lüneburg. 1318: 41. — 11.
H. Krause, skatkammermester og evig
vikar i Bardowiek. 1318: 35, 37, 41. —
II verdslige: 12. H. 1., greve af Holsten.
1320: 185. — 13. H. 2., fyrste af Meklenborg. 1318: 15, 32, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
52, (53), 59, 62, 70. 1319: 95, 126, 127,
158, 160. 1320: 177, 311. 1321: (333), 358,
359, 360, 361, 362, (368), 369. 1322: 408,
409, (422), 428, 439. — 14. H., hertug af
Schlesien. 1320: 293. — 15. H. 3., greve af
Schwerin. 1318: 47, 48, (53), 67, 68. 1320:
205. 1321: 376, 377. 1322: 408, 409. —

Henrik—Ingvar
16. H., fyrste af Werle. 1318: 38. — 17.
H. von Alversdorf, holstensk ridder. 1318:
54. — 18. H. von Bamekow, meklenborgsk
ridder. 1321: 360. 1322: 408. — 19. H.
Barnewin, meklenborgsk ridder. 1321: 386,
387, 388. — 20. H. v. Blücher, meklen
borgsk ridder. 1321: 360. — 21. H. Bonsach, meklenborgsk væbner. 1320: 177, 311.
1321: 360. 1322:408. — 22. H. von Bülow,
meklenborgsk ridder. 1318: 47. — 23. H.
von Bülow, meklenborgsk væbner. 1320:
177, 311. 1322: 408. — 24. H. Crul,
rygensk vasal. 1319: 147. — 25. H. Goldoge. 1321: 345. — 26. H. Hegener. 1321:
353. — 27. H. v. Lamstedt. 1318: 37. —
28. H. von Lena. 1321: 353, 354. — 29. H.
von Linne. 1321: 353. — 30. H. Maltzan,
meklenborgsk ridder. 1318: 36, 47, 53.
1322: 422, 432. — 31. H. von Marin, mek
lenborgsk ridder. 1322: 422. — 32. H.
Mörder, meklenborgsk ridder. 1318: 19, 30.
— 33. H. Nortman, meklenborgsk ridder.
1322: 422. — 34. H. von Osten, meklen
borgsk ridder. 1322: 422. — 35. H. Volckenhagen, ridder. 1318: 53. — 36. H.
Plessekow, rådmand i Lübeck. 1322: 414.
— 37. H. von Piessen, meklenborgsk ridder.
1321: 360. — 38. H. Pritzwalck på Rügen.
1319: 149. — 39. H. Puttgarten fra
Femern. 1320-21: 324. — 40. H. Raven,
meklenborgsk vasal. 1322: 409. — 41. H.
von Rixtorp, holstensk væbner. 1318: 54.
— 42. H. v. Schenkendorf, brandenburgsk
ridder. 1319: 104. — 43. H. v. Steglitz,
brandenburgsk ridder. 1319: 104. — 44.
H. Storm, holstensk væbner. 1318: 54. —
45. H. Thun, meklenborgsk ridder. 1318:
36. 1319: 127, 160. 1320: 177, 311. —
46. H. von Wedel, brandenburgsk væbner.
1320: 221. — 47. H. v. Werle, meklen
borgsk ridder. 1322: 417. — 48. H. von
Westenbrügge, rygensk væbner. 1319: 149.
— 49. H. Albertsen, hr. 1322: 400, 430,
431. — 50. H. Hennikesen fra Skåne. 1322:
401. — 51. H. Nielsen. 1319: 102. — 52.
H. Nielsen. 1322: 431. — 53. H. Smigger
fra Roskilde. 1320: 255.
Herder fra Lübeck. 1320-23: 323.
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Herlug: 1. H., Niels Toddes svigersøn. 1319:
123. — 2. H. Jonsen. 1320: 184. — 3. H.
Madsen på Sjællands landsting. 1321: 371.
Herman: 1. H., episcopus Belonvilonensis
(i Palestina). 1320: 193. — 2. H., biskop
af Schwerin. 1318: 43, 46, 47, 53. 1319: 95,
126, 127, 128. 1320: 179, 214, (302), (303).
— 3. H. von Fischbeck, magister, provst i
Bramstedt. 1320: 193. — 4. H., sakristan
i Arhus. 1319: 156. — 5. H. von Liichow,
markgreve Valdemars kapellan. 1319: 104.
— 6. H., greve af Gleichen. 1319: 142, 143,
165, 166, 170. 1320: (183), 194, 294, (317).
1321: 381, 382. — 7. H., borggreve af
Stromberg. 1321: 386. — 8. H., broder til
Gerlach. 1322: 414. — 9. H. Bonde, bor
ger i Ribe. 1318: 29. — 10. H. v. Kleinow,
meklenborgsk vasal. 1322: 409. — 11. H. v.
Kramon, meklenborgsk ridder. 1322: 422.
— 12. H. Maltzan, meklenborgsk ridder.
1318: 36. — 13. H. Rodinghausen, borger i
Stralsund. 1320-23: 323.
Hersfeld se Henrik.
Heyneke Tippilhorn. 1318: 42.
Hind se Jens.
Hjort se Ingvar.
Holck se Erik.
Holger Nielsen, ridder. 1319: 163. 1320: 259.
Holler se Wenemar.
Horn se Friedrich.
Homestorp se Ditlev.
Hude se Martin.
Hufvud se Bo, Johan.
Hugorm se Bonde.
Husen se Alvin.
Hvid se Niels.
Hviding se Jens.

I
Ingeborg: 1. I., gift med hertug Erik af
Sverige. 1318: 17, 20. 1319: 120. 1320:
(237), 259, 290. 1321: 358, 359, (36°), 361,
(362), 368, 369. 1322: 425. — 2. I., gift
med hertug Valdemar af Sverige. 1318:
17, 20. 1320: (237), 259, 290.
Ingerd, drosten Morten Dues enke. 1320: 258.
Ingvar Hjort, ridder. 1318: 52, 53, 59. 1319:
126, 154. 1320: 205.

Innocens—Jen?
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Innocens 4., pave. 1318: 24.
Isam(us), ærkebiskop af Riga, Lund og
Salemo. 1320: 218, 265, 292.
Isnardus, patriark af Antiochia. 1318: 63.
1319: 84.
Israel, biskop afVåsterås. 1318: 8, 60. 1321:
339Ivan von Reddigstorff, meklenborgsk rid
der. 1321: 360.
Iver: 1. I. Beg på Viborg landsting. 1320:
288. — 2. I. Jensen. 1318: 48. — 3. I.
Ogmundsen, norsk ridder, foged på Bohus.
1321: 358.

J
Jakob: 1. J. de Roca, pavelig nuntius. 1319:
(161). 1320: 314, 315. — 2. J., abbed i
Ryd. 1321: 364. — 3. J., prior i Eldena.
1319: 149. — 4. J., kantor i Århus. 1320:
(284). 1321: 342. — 5. J. Jensen Friis,
kannik i København. 1320: 197, 198. —
6. J. Esbernsen, dekan i Lund. 1320: 279,
285, 286. — 7. J., provst i Lund. 1320: 265.
— 8. J., provst i Hardsyssel og kannik i
Ribe. 1319: 89. — 9. J. Kantor, provst i
Vardesyssel og kannik i Ribe. 1319: 89. —
10. J. Ovesen, provst i Vardesyssel og kan
nik i Ribe. 1320: 89. — 11. J. af Lurthorp,
kannik i Slesvig. 1322: 442. — 12. J. Bentsen, magister, klerk i Roskilde stift. 1320:
199. — 13. J. Kristiansen af Næstved,
præst i Hellevmagle. 1321: 357. — 14. J.,
greve af Halland. 1319: 153’ — 15. J.,
Peder Vædders broder. 1320: 321. — 16.
J. Absalonsen. 1319: 171. — 17. J. Flep,
ridder. 1318: 52, 53. — 18. J. Havre på
Sjællands landsting. 1322: 450. — 19. J.
Jonsen på Villands herredsting. 1319: 90.
— 20. J. Jonsen. 1318:48. — 21. J. Jonsen,
broder til Trued Jonsen. 1320: 253. — 22.
J. Knudsen. 1322: 426. — 23. J. Nielsen,
væbner. 1318: 17. — 24. J. Nielsen på
Viborg landsting. 1320: 288. — 25. J. Pe
dersen på Hing herredsting. 1319: 93. —
26. J. Skål, Kristoffer 2.s foged på Tårnborg. 1322:407. — 27. J. Spegedyne. 1322:
431. — 28. J. Torkilsen. 1318: 18. — 29.

J. Urne. 1321: 383. — 30. J. v. Westenbriigge, rygensk ridder. 1319: 149. — 31.
J. Vind. 1318: 48.
Jannike af Piittsee fra Femern. 1320-21: 324.
Jens (se Johan, Johannes): 1. J. Dros, ærkebi
skop af Lund. 1318: 24. — 2. J. Grand,
ærkebiskop af Lund, Riga og Bremen. 1318:
(1), (2), 14, (35), 37, (40), (41), (69). 1319:
92> ('44), ('45). ('6'). 1320: '79, ('93)>
214, 218, (228), 233, (250), 265, (281),
(282), 302, 303. 1321: 370, 375. 1322:
(389), 440, 441, 442, (448), (449), 455. —
3. J., biskop af Ribe. 1318: 21. 1319: 89,
(107), (109), (111), 134, 146. 1320: (174),
(175) 176, 185, (198), (201), (203), (207),
(209). 1321: 332, 34°, 366, 367- —
JHind, biskop af Roskilde, tidligere dekan.
1320: 204. 1322: 392, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 4°6, 4^, 456. — 5. J. Bocholt,
biskop af Slesvig. 1318:9, 13, 48, 66, 69, 74.
1319: 155, (I91)- 1320: 279. 1321: (343),
348, 356, 366, 367. 1322: 427, 457- — e-J-,
prior for dominikanerne i Roskilde. 1322:
420. — 7. J., prior i Vitskøl. 1322: 410.
424. — 8. J. Fot, kannik i Hamburg, tid
ligere præst i Mora. 1322: 389. — 9. J.
Duus, ærkedegn i Århus. 1319: 121. 1320:
(284). 1321: 342. — 10. J. Friis, magister,
kannik i Ribe. 1319: 89. — 11. J. Skåning,
provst i Almindsyssel og kannik i Ribe.
1319: 89. — 12. J. Henriksen, kannik i
Roskilde. 1322: 392. — 13. J. Henriksen,
kannik i Slesvig. 1318: 14. 1320: (193). —
14. J. Krag, kannik i Roskilde. 1319: 108,
109. — 15. J. Slagelse, kantor i Roskilde.
1320: 226. 1321: 357. 1322: 392, 401. —
16. J. Sommersen, kannik i Roskilde. 1321:
378. — 17. J. Ulstrup, kannik i Roskilde.
1321: 371, 372. — 18. J., provst i Ellumsyssel og kannik i Slesvig. 1321: 343, 345.
— 19. J. Tyndskæg, forstander ved Odense
Frue kirkes skole. 1319: 131. — 20. J.
præst, fængslet af kong Erik 6. Menved.
1320: 233. — 21. J., præst, biskop Oluf af
Roskildes foged på Dragsholm 1320: 183. —
22. J. af Vig, præst. 1320: 183. — 23. J.
Felixen, klerk i Roskilde stift. 1322: 455. —
24. J. Båt. 1319: 90. — 25. J. Basse af

Jens—Johan
Skader. 1319: 140. — 26. J. Bulse. 1322:
401. — 27. J. Degn, hr. 1319: 143. —
28. J. Elseffsen. 1320: 322. — 29. J. (Hen
neke) Fri, borger i Roskilde. 1320: 255. —
30. J. Godskalksen Lille. 1318: 48. — 31.
J. Grubbe, ridder. 1318: 17, 20, 48. 1320:
187, 294. — 32. J. Gunnesen, ridder. 1318:
17. — 33. J. Henriksen, søn af Henrik
Albertsen. 1322: 430. — 34. J. Hviding.
1318: 48. — 35. J. Jernhat. 1319: 89. —
36. J. Kalv. 1318: 56. — 37. J. Kande,
ridder. 1318: 59. 1319: 103. 1320: 176,
218, 220, 243, 265. 1321: 352. — 38. J.
Karlsen. 1320: 241. — 39. J. Katrinesen.
1320: 204. — 40. J. Lund på Flakkebjærgs
herredsting. 1322:407. — 41. J. Mogensen.
1318: 48. 1319: 171. 1320: 241. — 42. J.
Mortensen. 1322: 401. — 43. J. Nielsen,
væbner. 1318: 48. — 44. J. Nielsen på
Hing herredsting. 1319: 93. — 45. J. Niel
sen, Stig Nielsens brodér. 1319: 102. —
46. J. Nielsen af Kås, ridder. 1320: 176,
243, 290. 1322: 428, 429, 462. — 47. J.
Olufsen, ridder. 1320: 176, 294. — 48.
J. Ottosen fra Odense stift. 1322: 436, 437.
— 49. J. Pape, ridder. 1318: 17, 20. —
50. J. Pedersen Trækkehær, ridder. 1320:
176, 243. — 51. J. Pedersen fra Vanløse.
1320: 180. — 52. J. Pedersen. 1320: 241.
— 53. J. Præst på Hing herredsting. 1319:
93. — 54. J. Ringenberg. 1319: 165. —
55. J. Staverskov, ridder. 1318: 17, 20. —
56. J. Svendsen, prokurator for spedalsk
huset i Roskilde. 1320: 308, 309. — 57. J.
Svendjærvsen på Hing herreds ting. 1319:
93. — 58. J. (Henning) Tuesen på Sjællands
landsting. 1322: 450. — 59. J. Tygesen på
Flakkebjærgs herredsting. 1322: 407. —
60. J. Uffesen, ridder. 1318: 17, 20. 1320:
176, 243, 290. — 61. J. Urne. 1321: 383.
— 62. J. Volckenhagen, ridder. 1318: 53.
Jemhat se Jens.
Jerre: 1. J. af Koppendorf fra Femern. 132021: 324. — 2. J. Rikardson fra Femern.
1320-21: 324.
Johan (se også Johannes): 1. J. 2., greve af
Holsten. 1318: 54. — 2. J. 3., greve af
Holsten (Kiel). 1318: (Henning) 47, (53),
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54, 59, 62, 67, 68. 1320: (173). 1321: 333,
358, 359, 36°- 1322: 408, 409, 415, 428. —
3. J. 2., fyrste af Werle. 1318: 15, 67, 68.
1322: 417, 418, 422. — 4. J. 3., fyrste af
Werle. 1318: 15, 67, 68. 1322: 418, 422. —
5. J., vægter i Meklenborg. 1318: 42. —
6. J. Babbe, meklenborgsk væbner. 1319:
127. — 7. J. (Henning) v. Blankenburg,
brandenburgsk ridder, markgreve Valde
mars drost. 1318: 15. 1319: 104. — 8. J.
Brunkow, kong Birgers drost. 1318: 8. —
9. J. v. Bülow, meklenborgsk ridder. 1318:
47. 1320: 311. 1321: 360. 1322: 439- —
10. J. von Dambek, meklenborgsk vasal.
1322: 409. — 11. J. af Femern i Rostock.
1318: 7. — 12. J. v. Gardalene, pommersk
herre. 1320: 261. — 13. J. v. Greifenberg,
brandenburgsk ridder. 1318: 4. — 14. J. v.
Havelberg, meklenborgsk ridder. 1322:
422. — 15. J. v. Hattorf, rådmand i Lübeck.
1320: 214. — 16. J. Hufvud, svensk væb
ner. 1318: 8. — 17. J. de Hyldensem i Est
land, faderen. 1322: 423. — 18. J. de
Hyldensem i Estland, sønnen. 1322: 423.
— 19. J. Kletkamp, ridder. 1318: 48. —
20. J. v. Koesfeld, rådmand i Lübeck.
1320: 214. 1322: 414. — 21. J. v. Kramon,
meklenborgsk ridder. 1322: 422. — 22. J. v.
Kröcher(en), brandenburgsk ridder. 1318:
15. — 23. J. v. Kröcheren, meklenborgsk
ridder. 1321: 360. — 24. J. af Kym, her
tuginde Ingeborg af Sveriges ridder. 1322:
425. — 25. J. af Küren, svensk ridder. 1318:
60.1321:359. —26. J. Marne, holstensk rid
der. 1318: 54. — 27. J. Moltke (Henneke),
meklenborgsk væbner. 1319: 119. — 28.
J. Mörder, meklenborgsk ridder. 1318: 19,
30. — 29. J. v. Nörtz. 1318:50. — 30. J. von
der Osten, rygensk vasal. 1319: 147. —
31. J. Pape, borgmester i Rostock. 1318:19.
— 32. J. v. Piessen, meklenborgsk ridder.
1320: 311. 1321: 360. — 33. J. v. Plön, hol
stensk væbner. 1318: 54. — 34. J. Rantzau,
holstensk ridder. 1318: 54. — 35. J. v. Ratjensdorf, holstensk ridder. 1318: 54. — 36.
J. von Reetz, rygensk vasal. 1319: 147. —
37. J. Reinecke, ridder. 1318: 53. — 38. J.
Romel, brandenburgsk ridder. 1320: 221.
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Johan — Karsten

— 39. J. Rosendal v. Piessen, meklenborgsk

ridder. 1318: 31, 39, 46, 47, 48, 53, 65.
1319: 124, 125, 126. 1320: 177, 311. 1321:
360. 1322: 408, 439. — 40. J. Sabitz,
rygensk vasal. 1319: 147. — 41. J. v.
Schwan fra Rügen. 1319: 149. — 42. J. v.
Sigghem, holstensk ridder.1318: 54. — 43.
J. Sigtrygsson, svensk væbner. 1318: 8. —
44. J. v. Sorsuere, estnisk vasal. 1321: 351.
— 45. J. v. Stekeling, borger i Colberg.
1320: 221. — 46. J. v. Wenden, pommersk
herre. 1322: 415, 432. — 47. J. Versen,
rygensk vasal. 1319: 147. — 48. J. v.
Westenbrügge, rygensk ridder. 1319: 149.
Johannes (se også Jens, Johan): 1. J. 22.,
pave. 1318: 1, 2, (11), (12), 14. 1319: 91,
92, 105, 106, 107, 108, 109, 110, in, 113,
114, 115, 116, 117, 121, 122, 129, 130, 132,
>33» >35, >37, 138, >39, >44, >45, >40, >5°,
157, 161. 1320: 174, 175, 182, 185, 188,
189, 190, 191, (193), I97, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 2O6, 207, 2O8, 209, 210, 21 I,
212, 214, 2l8, 224, 230, 232, 233, 234, 235,
236, 265, 266, 267, 269, 270, 27I, 272, 273,
274, 275, 276, 278, 279, 280, 28l, 282, 283,
284, 285, 286, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 304, 314, 315. 1321: 363, 366, 367, 375*
1322:389, 390, 39b 392, 393,394, 395,39$,
397, 398, 406, 421, 434, 436, 437, 44°, 44b
442, 443, 444, 445, 44^, 447, 448, 449, 455.
— 2. J. biskop af Recre(?). 1318: 63. —
3. J., abbed i Scherenbeck. 1318: 2. —
4. J., magister, forstander for helligånds
huset i Kiel. 1318: 66, 69. — 5. J., provst i
Bützow. 1318: 46. — 6. J., søn af hertug
Otto af Lüneburg, skolemester og admini
strator i Bremen. 1320: 179. 1322: 448,
449. — 7. J. von Lüneburg, klerk fra Ver
den og kejserlig notar. 1318: 1. — 8. J.,
dekan i Hamburg. 1318: (1), (40,41). 1320:
250. 1322: 449. — 9. J. von Luttikenborch,
kannik i Hamburg. 1322: 389. — 10. J.,
kannik i Hamburg. 1322: 449. — 11. J.
Bule, skatmester i Lübeck. 1318: 9. 1321:
343, 345- — 12. J. von Bamekow, kannik i
Ratzeburg. 1320: 214, (228). — 13. J.,
økonom i Reval. 1320: 215, 216, 217. —
14. J. v. Wesenberg, kannik i Reval. 1321:

341, 342. — 15. J. v. Bülow, kannik i
Schwerin. 1319: 138. — 16. J. de Polliaco.
1321: 363. — 17. J. fra Konstanz, magister,
pavelig kapellan. 1322: 421, 442. — 18.
J. Nackt, vikar i Bremen. 1318: 37. — 19.
J. Dargentin, vikar i Hamburg. 1318: 1. —
20. J. von Pritzwalk, vikar i Osnabrück.
1320: 193. — 21. J. von Brakel, sognepræst
i Handorf. 1318: 41. — 22. J., sognepræst
ved St. Johannes kirke i Lüneburg. 1318:
41. — 23. J., sognepræst i Modestorp. 1318:
2. - 24. J. von Lübeck, munk i Cismar.
1321: 345. — 25. J., munk i Bergen kloster
på Rügen. 1319: 149.
Jon, se også Jens: 1. J. Lang, Roskilde Clara
klosters foged. 1320: 204. = 2? — 2. J.,
Roskilde Clara klosters befuldmægtigede.
1331: 373, 374- — 3. J., provst i Hing
herred. 1319: 93. — 4. J. Asgodsen. 1321:
329. — 5. J. Gissel på Flakkebjærg herreds
ting. 1322: 407. — 6. J. Nilsson, svensk
ridder. 1321: 339. — 7. J. Tholfsson, svensk
væbner. 1318: 60. 1321: 339. — 8. J. Thor
svensk ridder. 1318: 20, 60.
Jul se Au te, Esger, Knud.

K
Kås se Jens.
Kabold se Nicolaus.
Kalv se Jens.
Kande se Jens.
Kantor se Jakob.
Karl: 1. K., biskop af Linkoping. 1318: 3, 59,
60. 1319: 120. 1320: (269), (270). 1321:
339. — 2. K., provst i Lund. 1318: 24. —
3. K., provst i Slesvig. 1318: 9. 1319: (107),
(109), (I I i), (122), (139). 1320: (174),
(175), (282). — 4. K. Bengtsson, svensk
væbner. 1318: 8. — 5. K. Nåskonungsson,
svensk væbner. 1321: 359. — 6. K. Orestesson, svensk ridder. 1318: 8. — 7. K.
Pedersen, ridder. 1320: 243. — 8. K. Turesson, svensk væbner og senere ridder.
1318: 8, 60.
Karsow se Kristoffer, Marquard.
Karsten: 1. K. von Scherenbeck, estnisk

Karsten — Krüger
vasal. 1321: 351. — 2. K. v. Wangelin,
meklenborgsk ridder. 1322: 422.
Kassemose se Oluf.
Katrine, abbedisse i Roskilde Clara kloster,
I32i: 357, 373, 374.
Kerckow se Dietrich.
Kiel se Eler.
Kirch-Barkau se Wolf.
Kjeld, munk i Vitskøl. 1322: 424.
Klaus se Nikolaus.
Kleinow se Hermann.
Klemens (se også Clemens): 1. K. Hartvigsen, ridder. 1318: 53. — 2. K. Herlugsen,
ridder. 1318: 59. 1319: 126. 1320: 251
259. — 3. K. Sene på Flakkebjærg herreds
ting. 1322: 407.
Klepzig se Albrecht.
Kletkamp se Johan.
Klimt se Peder.
Knap se Ugod.
Knud (Knut) : 1. K. Folkesson, svensk væb
ner. 1318: 60. — 2. K. Jensen på Flakke
bjærg herredsting. 1322: 407. — 3. K.
Jonsson, svensk ridder. 1318: 8, 60. 1321:
339. — 4. K. Jonsen, Palle Jonsen af
Støvrings søskendebarn. 1319: 156. —
5. K.Jul, ridder. 1318: 50. — 6. K.Juul
på Flakkebjærg herredsting. 1322: 407. —
7. K. Katrinesen: 1320: 204. — 8. K.
Magnusson, svensk ridder, lagmand i
Västergötland. 1318: 3, 59, 60. 1319: 120.
1321: 339. — 9. K. Nielsen, ridder. 1318:
53. 1320: 243. — 10. K. Porse, ridder,
høvedsmand på Varberg. 1318: 60. 1319:
120. 1321: 359, 361, 362. 1322: 425. —
11. K. Sassersen på Villands herredsting.
1319: 90.
Knæling se Niels.
Koesfeld se Johan.
Konrad: 1. K., lektor for franciskanerne i
Lüneburg. 1318: 2. — 2. K., præst i Gade
busch, fyrst Henrik 2. af Meklenborgs
kapellan. 1322: 439. — 3. K., guardian i
Trälleborg. 1320: 213. — 4. K. v. Dannen
berg, Hamburg kapitels sagfører. 1320:250.
— 5. K. von Attendorn, rådmand i Lübeck.
1320: 303. — 6. K. v. Kramon, meklen
borgsk ridder. 1318: 46, 47, 53. — 7. K.
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Overberg, meklenborgsk væbner. 1319:127.
— 8. K. Preen af Reppelin, meklenborgsk
ridder. 1318: 19. — 9. K. Wilde, borger i
Köslin. 1320: 221. — 10. K. Ysern, svensk
væbner. 1318: 8.
Konstanz se Johannes.
Kopman se Arnold, Bernhard.
Koppendorf se Bøje, Edde, Jerre.
Korf se Niels.
Krabbe se Bent.
Krag se Jens, Vilhelm.
Krage se Eskil, Niels.
Kramon se Herman, Johan, Konrad.
Krassow se Mathias.
Krause se Henrik.
Krempen se Friedrich.
Kristian: 1. K., biskop af Ribe. 1319: 134.
— 2. K., provst i Friedland. 1320: 214,
(228). — 3. K., fra Femern. 1320-21: 324.
— 4. K. Noke på Villands herredsting.
1319: 90.
Kristine: 1. K., enke efter Eskil Mogensen.
1318: 55. — 2. K., søster til kanniken
Thomas i Lund. 1318: 16. — 3. K. Audedatter. 1320: 178. — 4. K. Krogæx. 1321:
378.
Kristoffer: 1. K. 2., konge af Danmark. 1318:
17, 20, 59, 60. 1319: 159, 162, 163. 1320:
173, 176, (182), 189, 192, 194, (195), (196),
205, (219), 220, 222, 223, 225, 229, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 248, 251, 252, 254,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264,
(265), 268, (269), 270, (273), 277, 290, 291,
292, 293, 305, 306, 310, 313, (314), (315),
316. 1320-21: 325, 326, 327. 1321: 328,
33 L 332, 336, 338, 344, 346, 349, 350, 35 L
352, (358), (359), (360), 365, 366 367,
(369), 379, 384- 1322: 398, 415, 416, 417,
418, 422, 423, 427, 428, 429, 433, 437,
(439), 443, 444, 445, 44$, 447, 453, 454- —
2. K. von Karsow, kannik i Hamburg.
1321: 343, 345«
Kriwitz se Stoislaw.
Krog se Niels.
Krummedige se Hartvig, Nikolaus.
Krumstrup se Otto.
Krüger se Werner.

Krænge—Marant
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Krænge se Bo.
Kröcheren se Droiseke, Johann.
Kurt, kannik i Kammin. 1322: 432.
Kym se Johan.
Küren se Johan, Lyder, Otto.

L
Laks se Broder.
Lale, præst, fængslet af kong Erik 6. Menved.
1320: 233.
Lamstedt se Henrik.
Lang se Jon.
Lars: 1. L., søn af Niels Todde. 1319: 123. —
2. L. Avdesen. 1320: 178. — 3. L. Bodolfsson, svensk ridder. 1318: 60. — 4. L. Jen
sen, væbner. 1318: 17, 59. — 5. L. Jonsen,
ridder, drost. 1320: 176, 194, 205, 219, 240,
254, 263. 1321: 338. 1322: 410, 428, 429,
432. — 6. L. Jonsen. 1319: 90. 1321: 383.
— 7. L. Larsen, ridder. 1318: 17, 20. —
8. L. Madsen. 1322: 404. — 9. L. Mule.
1318: 48. — 10. L. Ulfsson, svensk ridder.
1318: 60.
Laurentius, biskop af Vacz. 1319: 84.
Lave: 1. L. Ovesen, marsk. 1319: 163. 1320:
176, 290. — 2. L. Vognsen på Åbo syssel
ting. 1319: 140.
Lena se Henrik.
Leo: 1. L., provst i Hamburg. 1318: (1).
1320: (214), 250. — 2. L. Alutarius. 1321 :
354*
Leonard af Tivoli, johanniternes visitator i
Tyskland og Skandinavien. 1318: 4.
Levetzow se Günter.
Likvid Kristiansson, svensk væbner. 1318: 8.
Lille se Niels, Peder, Povl, Trued.
Linne se Arnold, Henrik.
Lisbet se Elisabeth.
Lobek se Frederik, Nikolaus.
Lovsmand se Peder.
Ludolf: 1. L., vikar ved helligåndskirken i
Lüneburg. 1318: 2. — 2. L. af Gotland.
1318: 19. — 3. L. v. Schwanow, meklenborgsk ridder. 1318: 36,43. — 4. L. Schwe
rin, meklenborgsk vasal. 1322: 409.
Ludvig: 1. L. Albertsen, marsk. 1318: 47, 52.
1319: 154, 163. 1320: 176, 194, 195, (196),

219. 1321: 366, 367. — 2. L. v. Wedel,
brandenburgsk ridder. 1319: 104.
Lund se Jens.
Lunge se Oluf.
Lurthorp se Jakob.
Luttikenborch se Johannes.
Lübbert: 1. L. Glasenarp, brandenburgsk
ridder. 1320: 221. — 2. L. Somer. 1318:
44. — 3. L. af Stuke. 1318: 42.
Lübeck se Herman, Johannes.
Lüdeke: 1. L. Bolderich. 1318: 19. — 2. L.
Dessin, meklenborgsk ridder. 1322: 422. —
3. L. von Neuenkirchen, meklenborgsk
vasal. 1322: 409.
Lyder: 1. L. Fos, svensk væbner. 1318: 8. —
2. L v. Küren, svensk ridder, foged i
Finland. 1320: 262. 1321: 359.
Lüder: 1. L., dekan i Schwerin. 1318: 13. —
2. L., provst i Schwerin. 1320: 303. —
3. L. v. Owe, holstensk ridder. 1318: 54.
4. L. v. Plön, holstensk ridder. 1318: 54. —
5. L. Storm, holstensk væbner. 1318: 54. —
6. L. von Treschow, meklenborgsk ridder.
1318: 47. 1319: 127.
Lüneburg se Johannes.
Lüttikendorpmunde se Arnold.
Lützow se Wichbert.
Läma se Håkon.
Lænde se Niels.

M
Mads: 1320: 253.
Magnus (se også Mogens): 1. M. Eriksson
Smek, konge af Sverige og Norge. 1319:
(120). 1320: 262, (271), (272). 1321: 339,
358, 359» (360), 36b (362), 369. 1322:
(425), (458). — 2. M., søn af kong Bir
ger af Sverige. 1318: 8, 59. — 3. M.,
biskop af Växiö. 1318: 8. — 4. M. Bengts
son, svensk væbner. 1318: 8. — 5. M. Nils
son, svensk ridder. 1318: 60. 1321: 359.
Mallin se Nikolaus, Reimar.
Maltzan se Bernhard, Henrik, Herman,
Ulrich.
Manfred de Monteliis, pavelig nuntius. 1319:
(161). 1320: 314, 315.
Marant se Frands.

Margrete—Nicolaus
Margrete: 1. M. Sambiria, dronning af Dan
mark, gift med Kristoffer 1. 1319: 97,
98, 99« 1320: 215. — 2. M., dronning af
Sverige. 1318: 48. 1322: 390. — 3. M.,
niece af grev Nikolaus 1. af Schwerin. 1319:
88. — 4. M., enke efter Henrik Albertsen.
1320: 400, 430, 431. — 5. M. v. Gützkow,
gift med drosten Lars Jonsen. 1322: 432.
Marin se Henrik.
Markvard: 1. M., biskop af Ratzeburg. 1320:
214. — 2. M., kantor i Schwerin. 1318: 13.
— 3. M. Block, ærkedegn i Schwerin. 1318:
74. — 4. M. fra Arhus, notar. 1320: 279. —
5. M. Karsow, holstensk væbner og foged.
1318: 54. 1321: 333. — 6» M. Ronnow.
1318: 49. — 7. M. Swaf, holstensk væbner.
1318: 54. — 8. M. von Westensee, holstensk
ridder. 1320: 246. — 9. M. von Westensee,
holstensk ridder og søn af foregående.
1320: 246.
Marne se Johan.
Martin, se også Morten: 1. M., munk i Ber
gen kloster på Rügen. 1319: 149. — 2.
M. Bengtsson, svensk væbner. 1318: 8. —
3. M. von der Hude, meklenborgsk ridder.
1321: 360, 361, 362.
Matheus (jf. Mads): M., ærkebiskop af Durazzo. 1320: 227.
Mathias: 1. M., præst i Owe. 1322: 424. —
2. M. von Axekow, meklenborgsk ridder.
1319: 160. 1320: 177, 311. 1321: 360. —
3. M. Ketilmundsson, svensk ridder, senere
Sveriges høvedsmand. 1318: 3, 60. 1321:
359. — 4. M. Krassow, rygensk vasal.
1319: 147.
Meinhard: 1. M., dekan ved St. Ansgars
kirke i Bremen. 1318: (35), 37. 1322: (449)— 2. M., munk i Bergen kloster på Rügen.
1319: 149.
Mikkel: 1. M. Asgersen på Viborg landsting.
1320: 288. — 2. M. Ovesen fra Fur på Abo
sysselting. 1319: 140.
Mogens, se også Magnus: 1. M., provst i Jel
ling syssel og kannik i Ribe. 1319: 89. —
2. M. Jensen. 1320: 241. — 3. M. Søndersen, befuldmægtiget for grev Herman af
Gleichen. 1319: 170. — 4. M. Todde på
Sjællands landsting. 1322: 450.
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Modena se Paulus.
Moltke se Johan.
Monteliis se Manfred.
Montvalent se Bemardus.
Morten: 1. M. Båd på Flakkebjærg herreds
ting. 1322: 407. — 2. M. Due, ridder og
drost. 1318: 47. 1320: 258. 1322: 436, 437.
Mule se Lars, Peder.
Munan Bårdsen, norsk ridder. 1321: 358.
Mus se Tule.
Mühlen se Albrecht.
Mörder se Barold, Gothan, Henrik, Johan.

N
Nachtrabe se Eberhard.
Nackt se Johannes.
Nanne Skowartson fra Femern. 1320-21:
324Neuburg se Peter.
Neuenburg se Peter.
Neuenkirchen se Lüdeke.
Nicolaus (Klaus): 1. N., ærkebiskop af
Ochrida. 1320: 227. — 2. N., biskop af
Argolis. 1318:63. 1319: 84. — 3. N., dekan
i Bardowiek. 1318: 40, 41. — 4. N. Bertoldi, kannik. 1318: 41. — 5. N., provst i
Neukloster, Schwerin stift. 1320: 214,
(228). — 6. N. Preen, sognepræst i Dassow.
1320: 303. — 7. N. 1., greve af Schwerin.
1318: 67. 1319: 88. 1320: 205, 242. 1322:
408, 409. — 8. N., fyrste af Werle. 1318:
38. — 9. N., søn af grev Nikolaus 1. af
Schwerin. 1320: 242. — 10. N., væbner hos
Stoislaw von Kriwitz. 1319: 87. — 11. N.
Abenson fra Femern. 1320-21: 324. —
12. N. Block, holstensk væbner. 1318: 54.
— 13. N. Bulle fra Femern. 1320-21: 324.
— 14. N. von dem Dom, holstensk ridder.
1318: 54. 1320: 333. — 15. N. af Dän
schendorf fra Femern. 1320-21: 324. —
16. N. Hahn (Klaus), meklenborgsk rid
der. 1322: 422. — 17: N. Kabold (Klaus),
meklenborgsk ridder. 1322: 422. — 18. N.
Krummedige, holstensk væbner, senere rid
der. 1318:54. 1320:247. — 19. N. v. Lobek
(Klaus), meklenborgsk ridder. 1322: 422.
— 20. N. v. Mallin, meklenborgsk ridder.
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Nicolaus—Oluf

1321: 360. 1322: 408. — 21. N. Ringespore
fra Femern. 1320-21: 324. — 22. N. v.
Rostock. 1318: 38. 1321: 387. — 23. N. v.
Schaprode, rygensk vasal. 1319: 147. —
24. N. von Treschow, meklenborgsk væb
ner. 1319: 127. — 25. N. Wollin i Rostock.
1318: 7.
Niels se også Nicolaus, Nils: 1. N. 2., biskop
af Børglum. 1318: 43. 1319: 146. 1320:
176, 243. 1321: 366, 367. — 2. N., biskop
af Dorpat (Tartu). 1320: 176, 240. —
3. N., abbed i Sorø. 1319: (117). 1322:419.
— 4. N., abbed i Tvis. 1322: 410. — 5. N.,
abbed i Øm. 1322: 410. — 6. N. Gerlevsen,
prior i Antvorskov. 1318: 78. — 7. N.,
prior i Vitskøl. 1320: 288. — 8. N., provst i
Aalborg. 1322: 424. — 9. N. af Danmark
(Nicolaus de Dacia), kannik i Bremen.
1322: 421. — 10. N. Prior, kannik i Ribe.
1319: 89- — 11. N. Nielsen, kannik i Ros
kilde. 1320: 206, 207. — 12. N. Ottesen,
Roskilde Clara klosters prokurator. 1320:
226. — 13. N., broder til Henrik Albertsens enke Margrete. 1322: 431. — 14. N.
Andersen. 1318: 80. — 15. N. Andersen.
1320: 317. — 16. N. Asgersen, landstings
hører i Viborg. 1320: 288. — 17. N. Bosen.
1320: 181. — 18. N. Brok, ridder. 1318:
17, 20. 1320: 241, 243. — 19. N. Bønstrup,
ridder. 1318: 48. — 20. N. Drukken, hr.
1318: 50. — 21. N. Grib. 1318: 81. —
22. N. Grubbe på Sjællands landsting.
1322: 450. — 23. N. Gylt. 1318: 48. —
24. N. He, ridder. 1320: 176, 243, 290. —
25. N. Holgersen, ridder. 1318: 59. 1320:
176. — 26. N. Hvid. 1318: 48. — 27. N.
Jensen på Sjællands landsting. 1321: 371.
1322: 450. — 28. N. Jensen. 1322: 431. —
29. N. Knæling. 1318: 64. — 30. N. Korf.
1319: 156. — 31. N. Krage. 1322: 426. —
32. N. Krog. 1318: 51. — 33. N. Lille fra
Grene. 1320: 318. — 34. N. Lænde på Abo
sysselting. 1319: 140, 156. — 35. N. Mo
gensen fra Toksværd. 1318: 6. — 36. N.
Mogensen. 1319: 171. — 37. N. Mogensen
på Sjællands landsting. 1321: 371. — 38.
N. Olufsen, drost. 1318: 36, 43, 47, 53.
1319: 104, 146. 1320: 176, 221. 1321: 360.

— 39. N. Ovesen på Hing herredsting.

1319: 93. — 40. N. Pallesen af Skorup på
Abo syssel ting. 1319: 140. — 41. N. Peder
sen Frost på Hing herredsting. 1319: 93. —
42. N. Povlsen. 1321: 371. — 43. N. Rane,
hr. 1321: 373, 374. — 44. N. Saksesen på
Abo sysselting. 1319: 140. — 45. N. Skå
ning, ridder. 1320: 176. — 46. N. Svend
sen. 1320: 183. — 47. N. Sven på Sjællands
landsting. 1322: 450. — 48. N. Thyrgersen. 1319: 123. — 49. N. Tind i Odense
stift. 1319: 133. — 50. N. Tinde på Sjæl
lands landsting. 1322:450. — 51. N. Todde.
1319: 123. — 52. N. Torbensen. 1322:
459- — 53. N. Troelsen. 1318: 79. — 54.
N. Truedsen. 1320: 312. — 55. N. Tue
sen, ridder. 1322: 460. — 56. N. Tygesen,
ridder. 1318: 17, 20. — 57. N. Tygesen af
Klågerup, ridder. 1320: 259. — 58. N. Vilhelmsen. 1320: 206.
Nils: 1. N. Sigvastsson, kannik i Uppsala.
1320: 174. 1321-23: 385. 1322: 436. —
2. N. Abjdmsson, svensk væbner. 1318: 60.
1321: 339. — 3. N. Bjornsson, svensk rid
der. 1318: 60. — 4. N. Magnusson, svensk
væbner. 1318: 8.
Noke se Kristian.
Nortman se Henrik.
Nortz se Johan.

O
Oldenburg se Wulfing.
Olov, ærkebiskop af Uppsala. 1318: 8, 60.
1319: (91). 1320: (271), (272). 1321: (359).
1322: 390, 434.
Oluf (se Olov): 1. O., biskop af Roskilde.
1318: (13), (22), (23), 25, 34, 43, 45, 52,
59, 61. 1319: (108), (110), 146, 170. 1320:
180, 181, 183, 184, (191), (197), (206).
1322: 392. — 2. O., kannik i Lund. 1318:
16, (57), 58. — 3. O., Kristoffer 2.s kapel
lan. 1322: 431. — 4. O. Esgersen, hr. 1318:
59. — 5. O. Flemming, ridder. 1320: 243.
— 6. O. Kassemose. 1320: 320. — 7. O.
Lunge på Sjællands landsting. 1321: 371.
— 8. O. Meretesen på Flakke bjærg her
redsting. 1322: 407. — 9. O. Nielsen. 1321:

Oluf—Peder
365. — 10. O. Står. 1320: 249. — 11.
O. Tagesen. 1322: 405.
Orlandus, ærkebiskop af Dhomoko. 1318: 63.
1319: 84.
Osten se Burchard, Henrik, Johan.
Otteshuden se Burchard.
Otto: 1. O., biskop af Reval. 1322: 399
(= Oluf?). — 2. O., greve af Hoya. 1318:
43. — 3. O. 3., hertug af Lüneburg. 1318:
(67), (68). 1320:179.1322:448. — 4. O. 1.,
hertug af Pommern (Stettin). 1318: 17, 67,
68. 1320: 260, 261. 1322: 422. — 5. O. v.
Buchwald, holstensk ridder. 1318: 54. —
6. O. Foged i Odense stift. 1322: 436, 437.
— 7. O. Krumstrup. 1318: 82. — 8. O. von
Küren, holstensk ridder. 1318: 54. — 9. O.
von Plön, søn af ridderen Siegfried von
Plön. 1322: 422. — 10. O. Pogwisch, rid
der. 1318: 48. — 11. O. Rumohr, ridder.
1318: 54. — 12. O. von Schwerke, meklenborgsk famulus. 1318: 19. — 13. O. Sten,
holstensk ridder. 1318: 54. — 14. O.
Wensien, holstensk væbner. 1318: 54.
Ove: 1. O., biskop af Viborg, fejlagtigt for
Peder, biskop af Viborg. 1318: 81. — 2. O.,
ridder. 1320: 322. — 3. O., fra Femern.
1320-21: 324. — 4. O., søn af Niels Rane.
1321: 373, 374. — 5. O. Hase. 1320: 249.
— 6. O. Henriksen på Viborg landsting.
1320: 288. — 7. O. Saksesen. 1320: 251. —
8. O. Thomasen på Åbo sysselting. 1319:
140.
Owe se Lüder.
Overberg se Konrad.

P
Palle: 1. P. Bjørnsen på Abo sysselting. 1319:
140. — 2. P. Jensen af Støvring på Abo
sysselting. 1319: 140, 156.
Pape se Jens, Johan.
Paulus (se også Povl) af Modena, komtur i
Erfurt og Torfstädt. 1318: 4.
Peder, Petrus: 1. P., biskop af Odense. 1319:
118, 131, 133, 146. 1320: (211), 243, (269),
(270). 1321: 366, 367. 1322: (390)- — 2.
P. 2., biskop af Viborg. 1318: (81). 1319:
146. 1320: 176, 243, 287. 1321: 366, 367.
2. Række. VIII.
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1322: 410, 411, 424, (436). — 3. P., abbed
i Esrom. 1319: (117), 141. 1320: (229),
(271), (272), 287. 1322: (405) 458. —
4. P., abbed i Ringsted. 1318: 5. 1319:
(117). 1320: 183, 249. 1322:431, (461).—
5. P., ærkedegn i Ribe. 1319: 89. — 6.
P. Urt, magister, ærkedegn i Roskilde.
1320: 204. — 7. P. Jonsen, kannik i Lund.
1320: 253. 1322: 438. — 8. P. Frodesen,
kannik i Roskilde. 1322: 392. — 9. P. Jen
sen, guardian i Lund. 1320: 213. — 10. P.,
degn i Lund. 1318: 24. — 11. P. Klimt,
sognepræst i Fjelstrup. 1319: 121, 122. —
12. P. Regnersen, munk i Sorø. 1320: 189.
— 13. P., søn af Niels Rane. 1321: 373. —
14. P. Brand. 1318: 75. — 15. P. Brodersen på Flakkebjærg herredsting. 1322: 407.
— 16. P. Brun, broder til magister Esger i
Ribe. 1319: 93- = ? — 17. P. Brun. 1320:
312. 1321: 329. — 18. P. Egeside, ridder.
1320: 259. — 19. P. Eskilsen af Kondrup
på Abo sysselting. 1319: 140. — 20. P.
Gertsen på Sjællands landsting. 1322: 450.
— 21. P. af Gerlev, hr. 1318: 51. — 22.
P. Grubbe af Stude. 1320: 187. — 23. P.
Grubbe, hr. 1320: 294. 1322: 431. — 24.
P. Helenesen. 1321: 329. — 25. P.Jakobsen,
hr. 1318: 51. — 26. P. Jonsen fra Villands
herred. 1319: 90. — 27. P. Jensen af
Katslosa, ridder. 1320: 194, 243. — 28.
P. Jensen, hr. 1320: 258. — 29. P. Jonsen
på Viborg landsting. 1320: 288. — 30. P.
Katrinesen. 1320: 204. — 31. P. Klausen,
foged i Ribe. 1320: 174, 175. — 32. P. Lar
sen i Villands herred. 1319: 90. — 33.
P. Lille. 1320: 253. — 34. P. Lovsmand,
hr. 1320: 258. — 35. P. Mogensen, ridder.
1319: 103. — 36. P. Mule, hr. 1318: 51.
= 37? — 37. P. Mule af Nørbeg, ridder.
1320: 176. — 38. P. Nielsen fra Hørbylund.
1319: 102. — 39. P. Nielsen fra Ellerød,
ridder. 1320: 176. — 40. P. Ovesen. 1321:
341. — 41. P. P. Pedersen, væbner. 1320:
219. — 42. P. Pedersen. 1320: 319. — 43.
P. Rød på Flakkebjærg herredsting. 1322:
407. — 44. P. Skomager. 1319: 172. —
45. P. Smed på Hing herredsting. 1319: 93.
— 46. P. Sparre. 1322: 426. — 47. P.
25
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Peder—Rostock

Stygge, hr.1319: 163. — 48. P. Tordsen på
Hing herredsting. 1319: 93. — 49. P. Tun
ger. 1320: 252. — 50. P. Tygesen fra RudsVedby. 1319: 94. — 51. P. Tygesen. 1320:
249. — 52. P. Vendelbo, ridder. 1318: 52.
— 53. P. Vædder. 1320: 321.
Peetsch, meklenborgsk ridder. 1322: 422.
Perlin se Wilcken.
Peter: 1. P., ærkebiskop af Dubrovnik
(Ragusa): 1318: 63. 1319: 84. — 2. P.,
biskop af Città Nuova. 1319: 84. — 3. P.,
biskop af Narni. 1318: 63. 1319: 84. 1320:
227. — 4. P., kannik i Skara. 1322: 458. —
5. P. Wernitz, provst på Rügen og sogne
præst i Gingst. 1322: 456. — 6. P. Anders
son, svensk væbner, kong Birgers kammer
mester. 1318: 8. — 7. P. Fruheylenson fra
Femern. 1320-21: 324. — 8. P. Likvidsson,
svensk ridder. 1318: 8. 1321: 339. — 9. P.
v. Neuburg, brandenburgsk ridder. 1319:
104. — 10. P. v. Neuenburg, kansler. 1320:
(221). — 11. P. Nilsson, svensk væbner.
1321: 359, 36L 369- — 12- p- Ragnvaldsson, svensk ridder. 1318: 8. — 13. P. Sibbesson, svensk væbner. 1318: 8. — 14. P.
af Welwick, engelsk købmand fra Ravenser.
1321: 347*
Petershayn se Andreas.
Petrus se Peder, Peter.
Plessekow se Henrik.
Piessen se Henrik, Johan, Reimar.
Ploten. 1318: 42.
Plön se Johan, Lüder, Otto, Siegfried, Sieg
ward.
Pogwisch se Otto.
Polliaco se Johannes.
Porse se Knud.
Povl: 1. P., provst i Sallingholm: 1320: 288.
— 2. P. Eriksen, norsk ridder. 1321: 358.
—3. P. Jakobsen. 1321: 355. — 4. P. Lille.
1320: 184.
Pontius de Castellione, kammermester i Carcasonne. 1318: (12).
Preen se Bertold, Gotschalk, Hartvig, Kon
rad, Nicolaus.
Prior se Niels.
Pritzwalck se Johannes, Henrik.
Præst se Jens.

Puttgarten se Elard, Henrik.
Püttsen se Jannike.
Q

Quitzow se Eckhard.
R

Rabun se Radaz.
Radaz af Rabun, borger i Colberg. 1320: 221.
Ragnvald, svensk væbner. 1318: 60. 1321:
339*
Raleke, rygensk vasal. 1319: 147.
Rampe se Asser.
Rane se Niels.
Rantzau se Johan.
Ratjensdorf se Johan.
Raven se Henrik.
Raymond, ærkebiskop af Adrianopel. 1318:
63. 1319: 84.
Raynaldus, kardinal biskop af Ostia. 1322:
406.
Reddigstorff se Ivan.
Redeke: 1. R. v. Greifenberg, brandenburgsk
ridder. 1318: 4. — 2. R. v. Redern, bran
denburgsk ridder. 1318: 4, 15.
Redern se Redeke.
Redesvend se Anders.
Reetz se Johan.
Reimar. 1. R. von Mallin, meklenborgsk
ridder. 1318: 48. 1319: 126. — 2. R. v
Piessen, meklenborgsk ridder. 1318: 47, 53.
1320: 177. 1321: 360. 1322: 408, 439. —
3. R. v. Wedel, meklenborgsk ridder. 1318:
46, 47, 53- 1319: l6°- 1320: 177.
Reinecke se Johan.
Reventlow se Hartvig.
Rimen se Tyge.
Ringenberg se Jens.
Ringespore se Nikolaus.
Rixtorp se Henrik.
Robert, abbed i Eldena. 1319: 141.
Roca se Jakob.
Rolf Gødesen. 1321: 329.
Romel se Johan.
Rosendal se Johan.
Rostanus, ærkebiskop af Lepanto. 1318: 63.
1319: 84. 1320: 227.
Rostock se Nikolaus.

Rudolf—Svend
Rudolf: 1. R. i., hertug af Sachsen. 1318: 15.
1321: 358, 359, 360. — 2. R. von Wismar,
klerk og kejserlig notar, fordum kaldet
Erph. 1320: 193, 214, 303.
Rumohr, se Otto.
Rütger von Aldendorf, magister, doktor i
kirkeret, kannik i Osnabrück. 1320: 193.
Rød se Peder.
Rödinghausen se Herman.
Rønnow se Markvard.
Rörik Birgersson, svensk ridder. 1318: 8.

S
Sabitz se Johan.
Sahrensdorf se Dyre.
Sakse: 1. S. på Flakkebjærg herredsting.
1322:407. — 2. S. Pedersen, væbner. 1320:
259Sambor, fyrste af Rügen. 1322: 427.
Sandberg se Emmeke.
Sander se Alexander.
Sartjendorf se Siegward.
Schaprode se Nikolaus.
Schenkendorf se Henrik.
Scherenbeck se Karsten.
Schlichte se Burchard.
Schreiber se Alexander.
Schwan se Johan, Zabel.
Schwerin se Ludolf.
Schwerke se Otto.
Sene se Klemens.
Siegfried: 1. S. v. Plön, meklenborgsk ridder.
1318: 47, 48. 1319: 126. 1322: 422. — 2.
S. Voss, meklenborgsk væbner. 1322: 422.
3. S. von Gikau, holstensk ridder. 1318:
54Siegward: 1. S. v. Plön, pommersk herre.
1322: 432. — 2. S. af Sartjendorf fra Fe
mern. 1320-21: 324. — 3. S. af Stabendorf
fra Femern. 1320-21: 324.
Sigge Halstensson, svensk herre. 1319: 120.
Sigghem se Johan.
Sighir af Gollendorf fra Femern. 1320-21:
324Sigmund: 1. S. Eringislesson, svensk ridder.
1321: 339. — 2. S. Keldorsson, svensk
væbner. 1318: 8, 60. 1321: 339.
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Simplex se Asser.
Skål se Jakob.
Skåning se Jens, Niels.
Skeledøre se Witte.
Skjælm Pedersen, provst i Roskilde: 1320:
204, 226. 1322: (392), (393), 4*9, 420.
Skomager se Peder, Tord.
Skulibus, estnisk vasal. 1322: 399.
Slagelse se Jens.
Slawen se Dietrich.
Smed se Peder, Ture.
Smigger se Henrik.
Snubbe se Eskil.
Sode se Gerbert.
Sofie, hertuginde af Langeland. 1318: 48, 76.
Somer se Lübbert.
Sorsuere se Johan.
Sparre se Peder.
Spegedyne se Jakob.
Spink se Esger.
Står se Oluf.
Stabendorf se Siegward.
Stangenberg se Teze.
Staverskov se Jens.
Stefan Röriksson, svensk ridder. 1318: 8.
1319: 120. 1321: 339.
Steffen von Alversdorf, holstensk ridder.
1318: 54Steglitz se Henrik.
Stekeling se Johan.
Sten se Otto.
Stig Nielsen. 1319: 102.
Stoislaw von Kriwitz, pommersk ridder.
1319: 87.
Storm se Eler, Henrik, Lüder.
Strachemin se Bispraw, Gotzimar, Teze.
Stralendorf se Friedrich.
Streu se Bernhard.
Stuke se Lübbert.
Sture se Amund.
Stygge se Peder.
Stygge Pedersen, væbner. 1320: 259.
Styrbjörn, biskop af Strängnäs. 1318: 3, 60.
Sulimar, rygensk vasal. 1319: 147.
Swaf se Markvard.
Sven se Niels.
Svend: 1. S., lektor i Næstved. 1319: 154. —
2. S., sognepræst i Stoby. 1320: 279. —
25'
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Svend— Ulrich

3. S., Viborg kapitels generalofficial. 1320:
288. 1322: 410, 424. — 4. S. Block på
Viborg landsting. 1320: 288. — 5. S. Bøge
skov på Abo sysselting. 1319: 140. — 6.
S. Friis af Mølhave på Åbo sysselting. 1319:
140.

T
Tanke: 1. T. fra Femern. 1320-21: 324. —
2. T. Heddenson fra Femern. 1320-21: 324.
Terning se Esbern.
Tesmar: 1. T., meklenborgsk ridder. 1322:
422. — 2. T. von Bonin, brandenburgsk
ridder. 1320: 221.
Teze: 1. T. v. Stangenberg, rygensk ridder.
1319: 147. — 2. T. von Strachemin, bran
denburgsk ridder. 1320: 221.
Tezlav v.Ursenden, rygensk vasal. 1319: 147.
Therwinus von Braunschweig, kannik i Bre
men. 1322: (421).
Thomas: 1. T., abbed i St. Michaelis kloster i
Lüneburg. 1318: 40, 41. — 2. T., magister,
kannik i Lund. 1318: 16.
Thor se Jon.
Thun se Henrik.
Tideman: 1. T. af Gollendorf fra Femern.
1320-21: 324. — 2. T. v. örtzen, ridder?
1318: 59.
Timme: 1. T. Block, holstensk væbner. 1318:
54. — 2. T. Timmesen. 1318: 48.
Tind se Niels.
Tinde se Niels.
Tivoli se Leonard.
Todde se Mogens, Niels.
Torben Arnestsen. 1320: 226.
Tord: 1. T. Amring, hr. 1320: 205. — 2.
T. Bonde, svensk ridder. 1318: 60. 1321:
339. — 3. T. Jensen, borger i Lund. 1318:
16. — 4. T. Skomager. 1320: 312.
Torgil: 1. T., kannik i Skara og Växiö. 1321:
369. — 2. T. Bengtsson, svensk væbner.
1318: 8.
Torkil: 1. T. Andersson, svensk ridder. 1318:
60. — 2. T. Klemensson, svensk ridder.
1318: 60. — 3. T. Troelsen på Hing her
redsting. 1319: 93.
Torsten Gudvastesson, svensk væbner. 1318:8.
Torvard Havardsen, norsk ridder. 1321: 358.

Treschow se Lüder, Nikolaus.
Troels: 1. T., sognepræst i Bringstrup. 1320:
183. — 2. T., sognepræst i Norring. 1319:
140. — 3. T., sognepræst i Orø. 1320: 184.
— 4. T. Modersen på Flakkebjærg herreds
ting. 1322: 407. — 5. T. Pallesen, væbner.
1318: 17.
Trued: 1. T., guardian for franciskanerne i
Ålborg. 1322: 410. — 2. T. Jonsen af
Araslöv. 1320: 253. — 3. T. Lille. 1320:
253*
Trækkehær se Jens.
Tule: 1. T. Ebbesen, hr. 1320: 258. — 2. T.
Mus, ridder. 1319: 103.
Tunger se Peder.
Ture: 1. T. Smed. 1318: 77. 1319: 164. —
2. T. Ketilsson, svensk ridder. 1321: 339.
Tyge (Tyke): 1. T. Hemmingsen, kannik i
Bremen og Lund. 1320: 281, 282. 1322:
402, 403. — 3. T. Jakobsen, kannik i Lund.
1320: 218, 265. — 4. T. af Rimen, magister,
kantor i Ribe. 1319: 89, 122. — 5. T. (fra
Rostock): 1318: 19. — 6. T. Ebbesen, hr.
1320: 258. — 7. T. Jonsson, svensk ridder.
1318: 8. — 8. T. Larsen, ridder. 1318: 17.
— 9. T. Pedersen. 1318: 64. — 10. T.
Vindsen, ridder. 1318: 17. — 11. T. Ympe
i Torslunde. 1320: 181. — 12. T. Ympe
af Tuse. 1319: 169.
Tønne Tygesen. 1318: 48.

U
Uffe: 1. U., ærkebiskop af Lund. 1318: 24. —
2. U. Andersen på Villands herredsting.
1319: 90. — 3. U. Jensen på Sjællands
landsting. 1321: 371.
Ugod Knap, drosten Lars Jonsens foged.
1322: 410.
Ulf: 1. U. Filipsson, svensk væbner. 1318: 60.
— 2. U. Saksesen. 1321: 339.
Ulrich: 1. U. von Barnekow, meklenborgsk
ridder. 1318: 46, 47, 53. — 2. U. von
Blücher, meklenborgsk ridder. 1318: 47. —
3. U. von Driberg, meklenborgsk vasal.
1322: 409. — 4. U. Maltzan, meklenborgsk
ridder. 1318: 36, (47), 53. 1319: 127.
1322: 422, 432.

Ulstrup— Wülfing
Ulstrup se Jens.
Urne se Jakob, Jens.
Ursenden se Tezlav.
Urt, se Gunner, Peder.
V (W)

Vagn(?) Jakobsen, kannik i Ribe. 1319: 89.
Valborg, enke efter Otto Foged. 1322: 436,
437Valdemar: 1. V. 2. Sejr, konge af Danmark.
1319: 162. 1320: 176, 256, 263. — 2. V.,
markgreve af Brandenburg. 1318:4, 15, 17,
22, 23, 27,47, 53, 59, 62, 67, 68. 1319: (87),
104. — 3. V., herre til Rostock. 1319: 158.
— 4. V., hertug af Sverige. 1318: 3, 8, 17,
20, 59, 60, 62. 1320: (237). — 5. V. 2.,
hertug af Sønderjylland. 1320: 185. 1322:
435Walter: 1. V. fra Femern. 1320-21: 324. —
2. W. Wusseken, rygensk vasal. 1319: 147.
Waltorp se Arnold.
Wangelin se Karsten.
Warendorf se Amelung, Eberhard.
Vartislav 4., hertug af Pommern (Wolgast):
1318: 17, 67, 68, 70. 1319: 87. 1320: 205,
260, 261. 1322: 415, 422, 432.
Wedego v. Wedel. 1319: 104.
Wedel se Hasse, Henrik, Ludwig, Reimar,
Wedego.
Wellin se Bartholomeus.
Welwick se Peter.
Venceslav, hertug, broder til hertug Rudolf 1.
af Sachsen. 1321: 358, 359, 360.
Vendelbo se Peder.
Wenden se Johan.
Wenemar: 1. W. v. Essen. 1322: 414. —
2. W. Holler. 1320: 225.
Wensien se Otto.
Werda se Henrik.
Werle se Henrik.
Werner: 1. W., provst i Dannenberg. 1318:2.
— 2. W. v. Bergen, kannik i Bardowiek.
1318: 2. — 3. W. Krüger, klerk i Münster
og befuldmægtiget sagfører for bisperne af
Lübeck, Ratzeburg og Schwerin. 1320:
214. — 4. W. v. Halberstadt, meklenborgsk
vasal. 1318: 42. 1322: 409.
Wernitz se Peter.
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Versen se Johan.
Wesenberg se Johannes.
Westenbrügge se Henrik, Jakob, Johan.
Westensee se Busche, Markvard, Wolf.
Wichbert: 1. W., abbed i Cismar. 1320: 214,
303. — 2. W. Lützow, fyrst Henrik 2. af
Meklenborgs marsk. 1318: 47, 53. 1319:
126. 1320: 177, 311. 1321:360. 1322:408,
439*
Wilcken: 1. W. Dobbe. 1321: 354. — 2. W.
v. Perlin, meklenborgsk vasal. 1322: 408.
Wilde se Konrad.
Vilhelm: 1. V. Jensen Friis, kannik i Roskilde.
1319: 110, in. — 2. V. Krag, pavelig
kapellan, kannik i Lübeck, Schwerin, Ribe
og Lund. 1319: 105, 106, 107, 129, 130,
138, I39- 1320: 190, 191, 198, 201, 202,
203, 207, 208, 211, 292. — 3. V. Eskilsen,
gift med Cecilie. 1320: 255. — 4. V. Jensen,
hr. 1318: 50.
Villareto se Fulco.
Willekin, provst i Harvestehude. 1320: 228.
Winand af Stanford. 1322: 423.
Vind se Jakob.
Wismar se Rudolf.
Witte Skeledøre fra Femern. 1320-21: 324.
Vizlav: 1. V. 2., fyrste af Rügen. 1322: 427.
— 2. V. 3., fyrste af Rügen. 1318: 26, 27,
28, 67, 68, 70. 1319: (141), 147. 1322: 415,
416, 427, 432, 433, 456.
Volckenhagen se Henrik, Jens.
Volkmar v. Gowisch, meklenborgsk ridder.
1322: 417.
Volckwin, provst i Bremen. 1320: (193), (214).
Woldekin von Butle, holstensk væbner. 1318:
54Wolf se Arnold, Ditlev.
Wolf: 1. W. v. Kirch-Barkau, holstensk rid
der. 1318: 54. — 2. W. v. Westensee, hol
stensk ridder. 1318: 54. 1320: 246.
Wollin se Nikolaus.
Volrad v. Aschenberg, holstensk ridder.
1318: 54Woseken se Emmeke.
Voss se Siegfried.
Wrangel se Friedrich.
Wulfing v. Oldenburg, meklenborgsk ridder.
1322: 422.

Wusseken— örtzen
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Wusseken se Walter.
Vædder se Peder.

Y
Ympe se Tyge.
Ysern se Konrad.

Zacharias, biskop af Sfakia. 1320: 227.
Zagge fra Femern. 1320-21: 324.
Zickhusen se Hartvig.

0

Z
Zabel v. Schwan fra Rügen. 1319: 149.

Ødbjørn. 1320: 249.
örtzen se Tideman.

STEDNAVNEREGISTER
A
Åbenrå, (Åbenrå a.): 48.
Åbo syssel (Jylland): 140, 156.
Åhus (Villands h., Skåne): 200, (316).
Ålborg (Ålb. a.): 347, 410, 416, 424.
Åle (Slet h., Ålb. a): 411.
Århus (Årh. a.): Biskop: 176, 209, 243, 283,
284, 290, 341, 342, 366, 367. — By: 279,
341, 416. — Domkirke: 341, 342. — Kan
nik: 140, 156, 281, 283, 284, 289, 341, 342.
— Kantor: 212, 284, 342. — Kapitel: 283,
284, 341, 342. — Kirke: 281, 342. — Kor:
283, 284. — Provst: 212. — Præbende:
281, 283, 284, 341, 342. — Sakristan: 156.
— Sankt Olufs Kirke: 414. — Stift: 389. —
Ærkedegn: 121, 284, 342.
Ås kloster (Halland): 3.
Abild (Tønder h., Tønder a.): 29.
♦Acchethorp (Skåne): 321.
Admannshagen (Tyskland): 160.
Adrianopel (Tyrkiet): 63, 84.
Agger (Revs h., Tisted a.): 132.
Allindelille (Ringsted h.,’ Sorø a.): 204, 226.
Alling kloster (Hids h., Vib. a.): 77, 164.
Almind syssel (Jylland): 89.
Almstofte (Ringsted h., Sorø a.): 183.
Alnarp (Bara h., Skåne): 194, 251.
Als (Sønderborg a.): 376, 377.
Als (Hindsted h., Ålb. a.): 322.
Alsted (Alsted h., Sorø a.): 158.
Alsted herred (Sorø a.): 183.
♦Alstrup (Blekinge): 258.
Altstadt i Rostock (Tyskland): 7.
Amager (Sokkelund h., Kbh. a.): 34.
Andrinopel, bispedømme uvist hvor: 63, 84,
227.
Anklam (Tyskland): 260, 261.
Antiochia (Syrien): 63, 84.

Antvorskov (Slagelse h., Sorø a.): 78, 143,
165, (i66), (317).
Araslov (O. Gdinge h., Skåne): 253.
Argolis (Grækenland): 63, 84.
Arnakke (Merløse h., Holb. a.): 154.
Ars herred (Holb. a.): 183, 400, 431.
Asmindrup (Skippinge h., Holb. a.): 170.
Asnæs skov (Ars h., Holb. a.): 249.
Aversi (Tybjærg h., Præstø a.): 461.
Avignon (Frankrig): (11), (12), 14, 63, 84,
91, (92), 105, 106, (107), 108, (109), 110,
(111), 113, 114, 115, 116, (117), 121, (122),
129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, (139),
(144), (145), 148, 150, 154, 157, 174, 175,
182, 185, 188, 189, 190, (191), 197, (198),
199, 200, (201), 202, (203), 206, (207), 208,
(209), 210, (211), 212, 218, 224, 227, 230,
232, 233, 234, 235, 236, 265, 266, 267, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 280,
281, (282), 283, (284), 285, (286), 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 304, 314, 315, 343,
345» 363» 375» 389» 390» 39b 392, (393),
(394)» (395)» (396), (397)» (398), 406, 421,
422, 436, (437), 440, 441, 442, 443, 444,
445» 448, 447» 448, (449)» 455-

B
Bådesby (Lollands Sønder h., Mar. a.): 140,
156.
Bårse herred (Præstø a.): 183.
Baldersbrønde (Smørum h., Kbh. a.): 371,
372.
Ballerup (Smørum h., Kbh. a.): 183.
Bandow (Tyskland): 311.
Bardowiek (Tyskland): 2, 35, 37, 40, 41.
Barth (Tyskland): 415.
Barvid syssel (Jylland): 74.
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Bas ti da—Das sow

Bastida (Frankrig): (n), (12).
Behrendorf (tidl. Bjerndrup, Nørregøs h.,
Sdrj.): 155.
Belonvilonensis, bispedømme, vistnok i Palæ
stina: 193.
Bentwisch (Tyskland): 44.
Bergen (Tyskland): 149.
Birkedam (ved Roskilde, Kbh. a.): 251.
Bjerndrup, se Behrendorf.
Bjerrum (Ribe h., Ribe a.): 89.
Bjærge (Ars h., Holb. a.): 249.
Bjærup (Flakkebjærg h., Sorø a.): 183.
Blekinge (Sverige): 195, 258.
Bohus (Sverige): 358, 359, 360, 361, 362.
*Bomgaard (Fyn): 48.
Bonderup (Horns h., Frb. a.): 365.
Bornholm (Bornh. a.): 103, 152, (176), 218,
265, 366, 367.
Borup (Ramsø h., Kbh. a.): 180.
Bourges (Frankrig): 218, 265, 273, (274),
(275), 276, (278), 280, 297, 298, (299), 300,
304, 310 366, 367, (391), 413, 434, 436.
Bramstedt (Tyskland): 193.
Brandenburg (Tyskland): 4, 15, 17, 22, 23,
27, 47, 49, 53, 59, 62, 67, 95, 104, 126, 127,
261, 422.
Braunschweig (Tyskland): 2.
Bredetved (Merløse h., Holb. a.): 154.
Bremen (Tyskland): (1), 2, 14, 35, 37, 40,
41, 69, (92), 144, 145, (161), 179, 193, 214,
(228), (230), (250), 265, 281, 282, 302,
303, 37°» 375, 389, 421, 440, 441, 442,
(448), 449, 455.
Bresen (Tyskland): 36.
Bringstrup (Ringsted h., Sorø a.): 183.
Broby se Vester Broby.
Broktorp se Halmstad.
Brudersdorf (Tyskland): 22, 23.
Brunsbüttel (Tyskland): 220.
*Brynnæ (Framlev h., Årh. a.): 341.
Brænderup (Vends h., Odense a.): 132.
Brøderup (Bårse h., Præstø a.): 258.
Budsemark (Mønbo h., Præstø a.): 5.
Burg (Femern): 324.
♦Burthorp (Odense stift): 132.
Bustorp, (Risby h., Sdrj.): 155.
Bützow (Tyskland): 46.
Bækkeskov (Bårse h., Præstø a.): 258.

Bøhmen (Czekoslovakiet): 4.
Børglum (Børglum h., Hjør. a.): Biskop: 43,
133, 146, 176, 243, 366, 367.
Børstingerød (Lynge-Frederiksborg h., Frb.
a.): 123.

C
Cahors (Frankrig): 314, (315).
Campe se Holm.
Carcassonne (Frankrig): (11), (12), 265.
Cassubien (Tyskland): 17, 68, 70, 260, 261,
415, 432.
Cismar (Tyskland): 173, 214, 303, 345.
Cittå Nuova (Italien): 84.
Colberg (Tyskland): 221.
Cremona (Italien): 282, 284, 286.

D
Dahmestorp (Femern): 324.
Dalby (Torna h., Skåne): 286.
Dalum (Odense h., Odense a.): 118.
Danmark: 4, 8, 10, 15, 17, 19, 23, 26, 30, 31,
32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 5®, 53, 54, 55,
59, 60, 61, 62, 65, 67, 83, 86, 87, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 103, 104, 112, 113, 114,
(115), 116, 118, 124, 125, 126, 127, 128,
133, *36, !37, 146, *47, 158, 159, i62, 174,
175, 176, 177, 182, 189, 192, 205, 213, 215,
216, 217, 218, 220, 222, 223, 225, 229, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 248, 251, 252, 254,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276,
277, 278, 280, 290, 291, 292, 293, 294, 297,
298, 299, 300, 304, 305, 306, 310, 311, 312,
314, 315, 323, 324, 328, 331, 332, 336, 338,
344, 346, 347, 349, 35», 35 b 352, 353, 354,
358, 359, 360, 385, 366, 367, 368, 373, 374,
385, (386), 387, (388), 398, 399, 410, 412,
415, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 427, 428,
429, 432, 433, 436, 437, 439, 443, 444, 445,
446, 447, 453, 454.
Dannenberg (Tyskland): 2.
Dargun (Tyskland): 36.
Darup (Sømme h., Kbh. a.): 289.
Dassow (Tyskland): 303.

Demmin—G noy en
Demmin (Tyskland): 67, 68, 260, 261, 422.
Dersekow (Tyskland): 432.
Dhomoko (Grækenland): 63, 84.
Ditmarsken (Tyskland): 333, 457.
Doberan (Tyskland): 160, 368, 369.
Dorpat se Tartu.
Dragerup (Merløse h., Holb. a.): 154.
Dragsholm (Odsh., Holb. a.): 183.
Durazzo (Albanien): 227.
Dänschendorf (Femern): 324.
Døj ringe (Alsted h., Sorø a.): 64.
Dömelow (Tyskland): 95.

E
Eberswalde (Tyskland) : 104.
Eckernförde (Sdrj.): 119.
Efkeböl (Nørregøs h., Sdrj.): 155.
Ejderen (Sdrj.): 428.
Ejlstrup (Holbo h., Frb. a.): 178.
Ekernborg se Eckernförde.
Eldena (Tyskland): 141, 149.
Ellerød (Bårse h., Præstø a.): 176.
Ellum syssel (Tønder a.): 343.
Emekenhagen (Tyskland): 95, 128.
England: (347).
Erfurt (Tyskland): 4.
♦Esketorp (Blekinge): 258.
Esrom (Holbo h., Frb. a.): 117, 141, 229,
271, 272, 287, 405, 458.
Essen (Tyskland): 414.
Estland: 10, (72), 73, 83, 98, 99, 100, 112,
215, 216, 217, 225, 256, 351.

F
Fakse (Fakse h., Præstø a.): 146, 183.
Falster (Mar. a.): 258, 453, 454, (459).
Falsterbo (Skåne): 162, 256, 260, 261.
Falsters Nørreherred (Mar. a.): 459.
Farstrup (Slet h., Ålb. a.): 411.
Femern (Tyskland): 7, 47, 147, 173, 306,
324, 333Finland: 262.
Fjelstrup (Tyrstrup h., Haderslev a.): 121,
(122).
Flackarp (Villands h., Skåne): 258.
Flakkebjærg herred (Sorø a.): 143, 183, 187,
381, 407, 450.
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Flandern (Belgien, Frankrig): 175, 314.
Flensborg (Sdrj.): 246, 247, 254, 330.
*F(i)litstorp, Flisstorp (Ringsted h., Sorø a.):
373, 374’
Flyinge (Torna h., Skåne): 451, 452.
Fløng (Sømme h., Kbh. a.): 373, 374.
Frankrig: 442.
Fraugde (Asum h., Odense a.): 131, 133.
♦Fretherslev (andet hdskr.: Presterszløff) =
Fröslöv?, (Ingelstads h., Skåne): 258.
Friedland (Tyskland): (193), 214, (228).
Frøsherred (Haderslev a.): 340.
Fuglie (Skytts h., Skåne): 58.
Fur (Harre h., Vib. a.): 140.
Fussing (Sønderlyng h., Vib. a.): 81.
Fyn: 48, 186.
Fürstenberg (Polen): 293.
*Fæszemølle: 258.
Føllenslev (Skippinge h., Holb. a.): 170.

G
Gåsetofte (Ars h., Holb. a.): 249.
Gadebusch (Tyskland): 46, 358, 359, 439.
Gaéta (Italien): 227.
♦Galmindrup (Fuglse h., Mar. a.): 426.
♦Galmindrup fang (Fuglse h., Mar. a.): 426.
Gamborg (Vends h., Odense a.): 133.
♦Gamcke (Jylland): 318.
Gartz (Tyskland): 260, 261.
Gederød (Bårse h., Præstø a.): 146.
Gellen (Tyskland): 25.
♦Gelselborg (Gellerup el. Gullestrup, Ham
rum h., Ringk, a.): 318.
♦Gerikstath ved Odense (Odense a.): 132.
Gerlev (Slagelse h., Sorø a.): 6, 51.
Gerlev (Horns h., Frb. a.): 123, 184.
Germershagen (Tyskland): 432.
Gettorf (Dänischwohld, Sdrj.): 155.
Gimlingeore (V.-Flakkebjærg h., Sorø a.):
142, 143, 166, 381.
Gingst (Tyskland): 456.
Gladsax (Jerrestads h., Skåne): 451.
Glambeck (Femern): 47, 53.
Gleichen (Tyskland): 142, 143, 165, 166,
170, 183, 194, 294, 381, 382.
Glostrup (Smørum h., Kbh. a.): 258.
Gnoyen (Tyskland): 418, 422.

Gollendorf—H ønske
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Gollendorf (Femern): 324.
Gotland (Sverige): 59.
Gottorp (Arns h., Sdrj.): 364.
Grado (Italien): 63, 84.
Greifenhagen (Tyskland): 260, 261.
Greifswald (Tyskland): 87, 159, 205, 260,
261, 291, (335), 337.
Grene (Slavs h., Ribe a.): 318.
Grimmen (Tyskland): 415.
Grimskær (Framlev h.. Årh. a.): 341.
Grumløse (Bårse h., Præstø a.): 146, 180,
183.
Grummesmark (Bårse h., Præstø a.): 146.
Grønnæsse (Strø h., Frb. a.): 184.
Gunderslev (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 407.
Gundsølille (Sømme h., Kbh. a.): 401.
Gundsømagle (Sømme h., Kbh. a.): 180.
Gydeløkke (Framlev h., Årh. a.): 140, 156.
*Gyorthelykke (Villands h., Skåne): 90.
Güstrow (Tyskland): 38.
Gützkow (Tyskland): 432.
Gøderup (Sømme h., Kbh. a.): 146, 258.
Gørslev (Bjæverskov h., Præstø a. 146.
Görslöv (Bara h., Skåne): 16, 253.
Götaland (Sverige): 8, 59, 60, 62.

H
Haddeby (Arns h., Sdrj.): 155.
Haderslev (Haderslev a.): 74.
Hainaut (= Hennegau, Belgien): 347.
Hald (Fjends h., Vib. a.): 140, 156.
Halkær (Hing h., Ringk, a.): 93.
Halland (Sverige): 3, 17, 20, 59, 60,
218, 265, 392.
Halmstad (Halland): 453, 454.
Halmstad herred (Halland): 20.
Halseby (Slagelse h., Sorø a.): 165.
Halsnæs (Strø h., Frb. a.): 183.
Hamar (Norge): 358.
Hamborg (Tyskland): (1), (2), 14, 40,
214, (228), 250, (334), 335, 337, 343,
370, 389. 449Hammershus (Bornh. a.): (176), (265),
367Hamrum herred (Ringk, a.): 318.
Handorf (Tyskland): 41.
Hanerup (Merløse h., Holb. a.): 249.

173,

179,
345,

366,

Hannover (Tyskland): 37, 41.
Hardsyssel (Jylland): 89.
Harendrup (Vends h., Odense a.): 132.
Harlevholm (Framlev h., Årh. a.): 140.
Harrien (Harjumaa), Estland: 72.
Harvestehude (Tyskland): 228.
Havelberg (Tyskland): 15, 22, 23, 104, 214.
Havnelev (Stevns h., Præstø a.): 373, 374.
Heiligenhafen (Tyskland): 428.
Hellevmagle (Tybjærg h., Præstø a.): 320,
357Helsingborg (Skåne): 52, 59, 366, 367, 454.
Helsingør (Frb. a.): 8.
Hennegau (= Hainaut): 347.
Herning (Hamrum h., Ringk, a.): 318.
Herrestad (Herrestad h., Skåne): 285.
Herrestad herred (Skåne): 366, 367.
Herrested (Vindinge h., Svendb. a.): 222.
Hestholm (Slogs h., Tønder a.): 119.
Hiddensee (Tyskland): 25.
Hildesheim (Tyskland): 2.
Hing herred (Ringk, a.): 93, 329.
Hinrickeshagen (Tyskland): 432.
Hjarup (Anst h., Vejle a.): 48.
Hjermeslev (Hvetbo h., Hjør. a.): 132, 133.
Hjortshög (Luggude h., Skåne): 402.
Hohen-Vicheln (Tyskland): 47.
Holbæk (Holb. a.): 336, 433.
Holm (tidligere Kampen i Sdrj.): 155.
Holme Mølle (Hasle h., Årh. a.): 341.
Holmstrup (Hasle h., Årh. a.): 341.
Holsten (Tyskland): 47, 53, 54, 59, 62, 67,
68, 185, 247, 333, 358, 359, 360, 408, 409,
415, 428, 429, 457.
Hornsherred (Frb. a.): 123, 184.
Horsens (Skanderb. a.): 416.
Hostrup (Slogs h., Tønder a.): 119.
Hoya (Tyskland): 43.
Huda kloster (Tyskland): 421.
Husaby (Sverige): 458.
Husby (Husby h. eller Arns h., Sdrj.): 155.
Hvellinge (Skytts h., Skåne): 58.
Hyllested (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 183.
Hütten (Sdrj.): 155.
Højby (Ods h., Holb. a.): 78.
Høm (Hjelmslev h., Skanderb. a.): 79.
Høng (Løve h., Holb. a.): 249.
Hønske (Ramsø h., Kbh. a.): 380.

Hørby—Lund
Hørby (Tuse h., Holb. a.): 143, 460.
Hørbylund (Slet h.?, Alb. a.): 102.

I
Ingelstad herred (Skåne): 220.
Ingelstorp (Ingelstad h., Skåne): 258.
Ivetofta (Villands h., Skåne): 90.

J
Jauer (Polen): 293.
Jejsing (Slogs h., Tønder a.): 119.
Jelenbeke (Dånischwohld, Sdrj.): 155.
Jelling syssel (Jylland): 89.
Jylland, se også Sønderjylland: 168, 176.
Jårrestad (Jårrestad h., Skåne): 451.

K
Kås (Rødding h., Vib. a.): 176, 243, 290,
428, 429, 462.
Kabbarp (Bara h., Skåne): 253.
Kagerup (Merløse h., Holb. a.): 123.
Kalant (Tyskland): 15.
Kallø (Musse h., Mar. a.): 238, 239.
Kalmar (Sverige): 17, 20, 59, 237, 243, 259,
290.
Kalslundherred (Ribe a.): 340.
Kalundborg (Holb. a.): 147.
Kammin (Tyskland): 432.
Kampen se Holm.
Kampen (Holland): 244, 248.
Karlaby (Jårrestad h., Skåne): 258.
Kassemose (Strø h., Frb. a.): 320.
Kassubien se Cassubien.
Katslosa (Skåne): 194, 243.
Kiel (Tyskland): 54, 66, 69.
Kirke Syv (Ramsø h., Kbh. a.): 183.
Klågerup (Bara h., Skåne): 259.
Klovby (Ars h., Holb. a.): 170.
Knebilstorp (Halmstad h., Halland): 454.
Kolding (Vejle a.): 176, 328, 331.
Kondrup (Støvring h., Randers a.): 140.
Konstanz (Tyskland): 421, 442.
Koppendorf (Femern): 324.
♦Korsholm (V.-Han h., Tisted a.): 192.
Kremmen (Tyskland): 4.

395

Kristrup (Sønderhald h., Randers a.): 257.
Krop (Sdrj.): 155.
Kruja (Albanien): 227.
Kuhlrade (Tyskland): 95, 128.
Kundby (Tuse h., Holb. a.): 183.
Kvarmløse (Merløse h., Holb. a.): 180, 206.
Kyndby (Hornsh., Frb. a.): 123.
Kåfemburg (Tyskland): 4, 15, 22, 28, 104.
Kærby (Ars h., Holb. a.): 170.
Kærby (Vends h., Odense a.): 133.
København: 101, 122, 197.
Køge (Kbh. a.): 346.
Kopinge (Skåne): 402, 403.
Koslin (Tyskland): 221.

L
Langeland (Svendb. a.): 48.
Lausitz (Tyskland): 4, 15, 17, 23, 27, 62,
104.
Lepanto (Grækenland): 63, 84, 227.
Leuenhagen (Tyskland): 432.
Lidemark (Bjæverskov h., Præstø a.): 146,
183.
Linkoping (Sverige): 3, 59, 60, 120, 269, 270,
339Lisbjerg (V.-Lisbjerg h., Årh. a.): 77, 164.
Lise (Tyskland): 422.
Listarum (Ingelstad h., Skåne): 258.
Lister (Blekinge): 195.
Litauen: 72.
Loitz (Tyskland): 415.
Lolland (Mar. a.): 140, 156, 403.
Ludwigsburg, tidligere Dersem (Tyskland):
’49Lund (Skåne): Alle helgens kloster: 286. —
Borger: 16, 56. — By: 16, 24, 52, 218, 296,
353, 354, 4°2, 4°3, 434> 438, 454. — Bygningsfond: 58, 265. — Dekan: 52, 203, 208,
210, 279, 285, 286, 292. — Domkirke: 57,
58. — Franciskanere: 213. — Guardian:
213. — Kannik: 16, 57, 58, 154, 207, 208,
211, 218, 253, 265, 281, 292, 336, 402, 403,
438. — Kapellan: 218, 265. — Kapitel:
16, 24, 55, 58, 152, 208, 218, 285, 292, 327,
336, 438, 451, 452. — Kirke: 17, 55,, 103,
188, 210, 211, 218, 232, 265, 273, 281, 285,
292, 297, 301, 310, 366, 367, 392, 402, 403,

Lund— Odense

396

442. — Kor: 16, 208. — Kældermester:
438. — Mønt: 52, 327. — Provst: 24, 218,
265. — Præbende: (11), (12), 208, 281,
292, 402, 403, 438. — Stift: (11), (12), 24,
200, 218, 273, 279, 285, 286, 292, 296, 385.
— Ærkebiskop: 17, 24, 58, 59, 91, 103, 148,
152, 182, 188, 200, 208, 218, 227, 232, 233,
265, 266, 271, 272, 273, 279, 285, 292, 295,
296, 297, 301, 348, 366, 367, 390, 392, 397,
402, 403, 419, 438, 442, 451, 452.
Lübbersdorf (Tyskland): 343.
Lübeck (Tyskland): 9, 14, 31, 39, 47, 53, 65,
95, 106, 107, 124, 125, 127, 129, 130, 139,
148, 159, 179, 190, 198, 201, 202, (203),
208, 214, 228, 231, (302), 303, 314, 334,
335» 337» 343» 345» 4H» 428.
Lübz (Tyskland): 422.
Lüdinghausen (Tyskland): 227.
Lüneburg (Tyskland): 2, 35, 40, 41, 67, 179,
448, (449)Lünen (Tyskland): 41.
Lyngby (V.-Flakkebjærg h., Sorø a.): 187,
45®Lynge (Alsted h., Sorø a.): 183.
Lynge herred (Frb. a.): 123.
Lyon (Frankrig): 266.
Læsø (Horns h., Hjør. a.): 287, 288, 307.
Lø herred (Tønder a.): 312.
Löderup (Ingelstad h., Skåne): 220.
Lödöse (Sverige): 359.
Løgtved (Ars h., Holb. a.): 170, 180, 183.
Løgum (Lø h., Tønder a.): 29, 75, 150, 157,
212, 224, 312.
Løjtved (Lø h., Tønder a.): 312.

M
Mainz (Tyskland): 449.
Malle (Slet h., Ålb. a.): 411.
Malmö (Skåne): 454.
Mandø (Ribe h., Ribe a.): 340.
Marlow (Tyskland): 418.
Meklenborg (Tyskland): 15, 32, 39, 43, 44,
46, 48, 52, 53, 59, 62, 70, 95, 126, 127, 158,
160, 177, 311, 333, 358, 359, 360.
Mejlbymark (Hing h., Ringk, a.): 93.
Melby (Strø h., Frb. a.): 110.
Merløse (Merløse h., Holb. a.): 180.

Merløse herred (Holb. a.): 123, 133, 180, 183.
*Middekielle: 258.
Modestorp (Tyskland): 2.
Montregal (Frankrig): (11).
Mora (Sverige): 389.
Munkholm (Merløse h., Holb. a.): 154.
Munkholm fang (Merløse h., Holb. a.): 154.
Munster (Tyskland): 214, 227, 230.
Mølhave (Gem h., Skanderb. a.): 140.
Mølleborup (Merløse h., Holb. a.): 258.
Møn (Mønbo h., Præstø a.): 5, 416, 428, 433.

N
Nakskov (Mar. a.): 239.
Narni (Italien): 63, 84, 227.
Nedin (Tyskland): 260, 261.
Neukloster (Tyskland): 13, 177, (193), 214,
(228).
Neumiinster (Tyskland): (246).
Neuwerk (Tyskland): (370).
Nidaros (Norge): 91, 120, 339, 358.
Nordrup (Slagelse h., Sorø a.): 180.
Norge: 4, 59, 62, 120, 262, 271, 272, 339, 358,
359» 36°» 361, 382, 369, 385, 425, 458.
Norring (Sabro h., Årh. a.): 140.
Nortorf (Tyskland): 246.
Nyborg (Svendb. a.): 263, 264.
Nykøbing (Mar. a.): 147, 223, 453, 454.
Nykoping (Sverige): (3).
Nyrup (Merløse h., Holb. a.): 180.
Næble (Slagelse h., Sorø a.): 184.
Næstved (Præstø a.): 147, 154, 163, 243,
(320), (326), 350, 357, (459), (460).
Nobbelov (Jårrestads h., Skåne): 452.
Nørbeg (Sønderlyng h., Vib. a.): 176.
Nørre Alslev (Falsters Nørreh., Mar. a.): 459.
Nørrejylland: 176.
Nørre Tranders (Fleskum h., Ålb. a.): 424.
Nørre Valsø (Volborg h., Kbh. a.): 183.

O
Ochrida eller Ohrid (Jugoslavien): 227.
Odense (Odense a.): Biskop: 132, 133, 146,
211, 243, 269, 270, 366, 367, 390. — By:
132, J33> 252, 254. — Frue kirke: 132, 133.
— Prior: 212. — Stift: 84, 133, 436, 437. —
Synode: 118.

O ds herred—Roskilde
Odsherred (Holb. a.): 171.
Oldenburg (Tyskland): 333, 343.
Ollerup (Slagelse h., Sorø a.): 18.
Ommer syssel (Jylland): 140, 156, 288.
Onsved (Horns h., Frb. a.): 184.
Opstrup (Hing h., Ringk, a.): 329.
Ormager (0.-Flakkebjærg h., Sorø a.): 183.
Ormslev (Slagelse h., Sorø a.): (153).
Orø (Horns h., Frb. a.): 184.
Oslo (Norge): 120.
Osnabrück (Tyskland): 14, 193, 214, 228.
Ostia (Italien): 406.
Ove (Hindsted h., Alb. a.): 424.
Oxie herred (Skåne): 58.

P
Padis (Estland): 313.
Palæstina: 267.
Paris (Frankrig): 199, 375, 442.
Parma (Italien): 107, 109, 111, 139, 191, 198,
201, 203, 207.
Pasewalk (Tyskland): 260, 261.
Pastow (Tyskland): 19, 30, 177.
Pederstrup (Hammer h., Præstø a.): 51.
Peene (Tyskland): 70.
Penkun (Tyskland): 260, 261.
Peterstorp (Femern): 324.
♦Pikkebøl (Sjælland): 146.
Pommern (Tyskland): 17, (67), 68, 70, 260,
261, 415, 432.
Pozzuoli (Italien): 227.
Prenzlau (Tyskland): 260, 261.
*Presterszløff se Fre terslev.
Præstø (Præstø a.): 346.
Puttgarten (Femern): 324.
Pyritz (Tyskland): 260, 261.
Pöl (Tyskland): 160.

R
Råbockarp (Albo h., Skåne): 258.
Rårup, (Bjerre h., Vejle a.): 241.
Ragusa (Jugoslavien): 63, 84.
Ramdala (östra h., Blekinge): 200.
Ramsø herred (Kbh. a.): 183.
Randers (Randers a.): 344, 416.
Ratzeburg (Tyskland): 193, 214, (228), 230,
3O3-
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Ravenser (England): 347.
Recre bispedømme, uvist hvor: 63.
Reinstorf (Tyskland): 95.
Rendsborg (Tyskland): 47, 53, 358, 359.
Reval (Estland): 10, 83, 96, 97, 98, 99, 100,
112, 215, 216, 217, 225, 231, 341, 342, 352,
399, 423Ribe (Ribe a.): Biskop: 21, 89, 107, 109, 111,
134, 146, 174, 175, 176, 185, 190, 198, 201,
203, 207, 209, 332, 340, 366, 367. — Borg:
176. —Borgere: 29, 268, 277. — By: 21, 29,
134, 174, 277, 332, 348, 356. — Bygnings
fond: 89. — Foged: 174, 175. — Kannik:
89, 93, 122, 190, 191, 208, 223, 329. —
Kantor: 21, 89, 340. — Kapitel: 21, 89,
93, 190, 356- — Kirke: 190, 191, 223. —
Kor: 21, 190. — Præbende: 21, 190, 208. —
Provst: 89, 340. — Rådmand: 277. — Stift:
150, ’57, 212, 224. — Ærkedegn: 89.
Ribnitz (Tyskland): 160, 418.
Riddorf (Nørregøs h., Sdrj.): 155.
Riga (Letland): 14, 73, (193).
Ringsted (Sorø a.): 5, 117, 143, 147, 154, 183,
249, 344, 371, 372, 430, 43L (450), 461.
Ringsted herred (Sorø a.): 373, 374.
Rodez (Frankrig): 314, 315.
Roskilde (Kbh. a.): Agnete kloster: 240, 289,
355, 37b 372, 4°°, 43°, 43L 45°- — Biskop:
13, 22, 23, 25, 34, 43, 45, 52, 59, 61, 108,
110, 146, 170, 180, 181, 183, 184, 191, 206,
39L 392, 393, 394, 395, 39^, 397, 398, 406,
412, 413, 456. — Borgere: 255. — By: 25,
55, 59, 60, 61, 62, 146, 147, 154, 180, 181,
183, 184, (204), 244, 245, 248, 255, 309,
338, 365, 366, 367, 394, 395, 4J9, 420. —
Byting: 277, 309. — Clara kloster: 5, 204,
226, 251, 305, 308, 309, 357, 373, 374, 378.
— Dekan: 204, 392, 393, 394,395, 396, 397,
398. — Dominikanere: 420. — Kannik:
108, 110, 132, 181, 183, 184, 206, 289, 338,
357,365,37 L 372,378,401,420. — Kantor:
226, 357. — Kapitel: 108, 110, 181, 183,
184, 206, 338, 393, 406, 419, 420, 456. —
Kirke: 183, 204, 226, 357, 378, 391, 392,
393, 396, 397, 398, 4°6- — Kor: 108, 110,
180, 183, 207. — Provst: 204, 226, 393,
419, 420. — Præbende: 108, 110, 206. —
Rådmand: 255. — Sankt Dionysius sogn:

Roskilde — Slesvig
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378. — Sankt Peders sogn: 255. — Spe
dalskhus: 308, 309. — Stift: 63, 105, 133,
149, 189, 197, (198), 206, 271, 272, 274,
279, 3JO, 385, 394, 395, 455, 45Ö- — Vasal
ler: 396. — Ærkedegn: 204. — Økonom:
226, 357.
Rostock (Tyskland): 7, 19, 30, 44, 95, 126,
127, 136, 158, 160, 177, 335, 337, 386, 387,
388, 439.
Ruchow (Tyskland): 311.
Rud emark (Alsted, h., Sorø a.): 64.
Ruds-Vedby (Løve h., Holb. a.): 94.
Rupetalliata (Frankrig): 314, 315.
Rusland: 351.
Ryd (Sdrj.): 364.
Rügen (Tyskland): 25, 26, 27, 28, 67, 68,
7°, (>4>), >47, 4i5> 4’6, 427.432, 433, 456Rühn (Tyskland): 13.
Räng (Skytts h.. Skåne): 90.
Rødemis (Sdrj.): 155.
Rønne herred (Bornh. a.): 366, 367.
Rørkær (Slogs h., Tønder a.): 119.
Rörum (Järrestad h., Skåne): 258.
Rövershagen (Tyskland): 95, 126, 127.

S
Sachsen (Tyskland): 15, 67, 68, 205, 358, 359,
360, 408, 409.
Sagstorf (Tyskland): 46.
Sahrensdorf (Femern): 324.
Saint Denis kloster (Paris, Frankrig): 375,
442.
Sakskøbing (Mar. a.): 147, 225, 229, 231, 237,
238.
Salerno (Italien): 218, 265.
Sallingholm (Harre h., Vib. a.): 288.
Samsø (Samsø h., Holb. a.): 17, 20.
Sankt Adalberts kloster (Münster, Tyskland):
230.
Sartjendorf (Femern): 324.
Scarborough (England): 347.
Schaprode (Tyskland): 25.
Schauenburg (Tyskland): 48, 428.
Scherenbeck (Tyskland): 2.
Schievelbein (Tyskland): 104.
Schlesien (Polen): 293.

Schwan (Tyskland): 38, 53, 418, 422.
Schwedt (Tyskland): 422.
Schwerin (Tyskland): 13, 38, 42, 43, 46, 47,
48, 53, 67, 68, 88, 95, 126, 127, 128, 138,
139, J79, J9°, 205, 208, 214, 242, (302),
3°3, 358, 359, 360, 376, 377, 408, 409, 439.
♦Sckrøterth: 258.
Sehested (Sdrj.): 155.
Sfakia (Grækenland): 227.
Sigersholm (Merløse h., Holb. a.): 169.
Simrishamn (Skåne): 451, 452.
Sjolte (Bårse h., Præstø a.): 258.
Sjælland: 143, 147, 258, 269, 371, 431, 450.
Sjorup (Ljunits h., Skåne): 258.
Skåne (Sverige): 52, 55, 86, 147, 219, 243,
258, 344, 361, 366, 367, 401.
Skårup (Sunds h., Svendb. a.): 84.
Skader (Sønderhald h., Randers a.): 140.
Skafterup (0.-Flakkebjærg h., Sorø a.): 407.
Skanderborg (Skanderb. a.): 176.
Skanør (Skåne): 48, 52, 162, (244), (248),
254, 256, 260, 261, 291, (334), 335, 344,
454Skara (Sverige): 3, 60, 148, 369, 458.
Skelby (Tybjærg h., Præstø a.): 404.
Skellerup (Gern h., Skanderb. a.): 168.
Skelskør (Sorø a.): 257, 259.
Skensved (Tune h., Kbh. a.): 146.
Skivholme (Framlev h., Årh. a.): 140.
Skorup (Gern h., Skanderb. a.): 140.
Skuderløse (Ringsted h., Sorø a.): 249.
Skytts herred (Skåne): 58.
Slabbenhagen (Dånischwohld, Sdrj.): 155.
Slagelse (Sorø a.): 48, 49, 165, 285, 350.
Slagelse herred (Sorø a.): 94.
Slangerup (Lynge-Frederiksborg h., Frb. a.):
(384), 405.
Slangerup (Ringsted h., Sorø a.): 249.
Slesvig (Sdrj.): Biskop: 9, 13, 48, 66, 69,
>55, >9>, 279. 343, 345, 348, 356, 366, 367,
427, 457. — By: 364, 428. — Franciskanere:
435. — Hertug se Sønderjylland. — Kannik: 14, 122, 193, 279, 343, 442. — Kapitel:
9, 74, >55, 279, 435. — Kirke: 155, 343,
435, 442. — Provst: 9, 107, 109, 111, 122,
139, !74, !75, 282. — Præbende: 9, 279. —
Rådmand: 364. — Stift: 121, (122), 274,
2 79, 310- — Tiende: 155.

Slimminge— Toll ens e
Slimminge (Bjæverskov h., Præstø a.): 146,
183.
Småland (Sverige): 8.
Smørum herred (Kbh. a.): 183.
Snevre (Merløse h., Holb. a.): 180.
Soderup (Merløse h., Holb. a.): 183.
Sologne (Frankrig): 218, 265, (266), (267),
273, (274), (275), 276, (278), 280, 297, 298,
(299), 300, 304, 310, 366, 367, (391), (413),
434, 436.
Sorterup (Slagelse h., Sorø a.): 18, 50, 94.
Sorø (Sorø a.): 6, (18), 50, 64, 94, 117, (153),
186, 189, 305, 419.
Spinvedsgård (Holbo h., Frb. a.): 178.
Stårby (Bårse h., Præstø a.): 183.
Staberdorf (Femern): 324.
Staby (Ulborg h., Ringk, a.): 89.
Stadel (Hing, h., Ringk, a.): 93, 329.
Stanford (England): 423.
Stargard (Tyskland): 46, 95, 126, 127, 158,
160, 177, 260, 261, 311, 358, 359, 360, 361,
362, 369, 408, 439.
Stavanger (Norge): 120.
Stavnstrup (Bårse h., Præstø a.): 258.
Stege(borg), (Præstø a.): 47, 53, (379),
427, 428, 429.
Stenlille (Merløse h., Holb. a.): 183.
Stenløse (Merløse h., Holb. a.): 131, 133.
Sternberg (Tyskland): 46, 95, 126, 127, 408,
409.
Stettin (Tyskland): 67, 68, 260, 261, 422.
Stevns herred (Præstø a.): 373, 374.
Stoby (V.-Göinge h., Skåne): 279.
Stockholm (Sverige): 85.
Stolpe (Tyskland): 71.
Store Fuglede (Ars h., Holb. a.): 51, 249, 400,
43°» 43
Store Rørbæk (Ølstykke h., Frb. a.): 405.
Stormarn (Tyskland): 54, 247, 333, 428.
Stralsund (Tyskland): 13, 22, 26, 27, 28, 32,
33, 34, 45, (’41), 147, 162, 256, 323, 334,
335, 337, 4<5, 425Strand (Sdrj.): 74, 282.
Strandby (Gislum h., Ålb. a.): 411.
Strantemölla (Albo h., Skåne): 258.
Streu (Tyskland): 432.
Stromberg (Tyskland): 386.
Strängnäs (Sverige): 3, 60, 385.
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Stubbe (mellem Slesvig og Gottorp): 364.
Stubberup (Hindsted h., Alb. a.): 167.
Stude (Slagelse h., Sorø a.): 187.
Støvring (Støvring h., Randers a.): 140, 156.
Sundbylille (Lynge-Kronborg h., Frb. a.):
355Svavsted (Sdrj.): 69, 457.
Sverige: 4, 8, 17, 20, 48, 49, 59, 60, 62, 120,
227, 243, 259, 262, 279, 290, 292, 339, 348,
358, 359» (360), 361, 362, 366, 367, 368,
369» 385» 390» 413» 419» 425» 438, 45 b 452,
458.
Svinsager mark (Hjelmslev h., Årh. a.): 172.
Svogerslev (Sømme h., Kbh. a.): 373, 374.
Siilz (Tyskland): 418.
Syvendekøb (Tuse h., Holb. a.): 183.
Søborg (Holbo h., Frb. a.): 45, 86, 126, 127,
268, 423.
Sølperup (Bårse h., Præstø a.): 258.
Sømme herred (Kbh. a.): 373, 374.
Sønderborg (Sønderborg a.): 376, 377.
Sønder-Jernløse (Merløse h., Holb. a.): 180.
Sønderjylland (Slesvig), Jylland: 48, 49, 59,
62, 67, 68, (185), 330, 376, 408, 409, 435,
457Søndersted (Merløse h., Holb. a.): 123.
Sørbymagle (V.-Flakkebjærg h., Sorø a.):
142, 143, 166, 294, 381, 382.
Sørbyfang (V.-Flakkebjærg h., Sorø a.): 294.
Sørup (Falsters Nørreh., Mar. a.): 258.
Sørup (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 405.
Søstrup (Merløse h., Holb. a.): 258.

T
Tårnborg (Slagelse h., Sorø a.): 165, 407.
Tårup (Falsters Nørreh., Mar. a.): 459.
Tårup (Elbo h., Vejle a.): 462.
Tåstrup (Merløse h., Holb. a.): 180.
Tarracina (Italien): 227.
Tartarernes land: 84, 227.
Tartu (Estland): 176, 240.
Templin (Tyskland): 260, 261, 422.
Tessin (Tyskland): 418.
Tidsholm (Slogs h., Tønder a.): 119.
Tiist (Hasle h., Årh. a.): 341.
Toksværd (Hammer h., Præstø a.): 6.
Tollense (Tyskland): 47.
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Tommarp—Vin der up

Tommarp (S.-Åsbo h., Skåne, Tommerup):
349, 45b452.
Torfstådt (Tyskland): 4.
Torgelow (Tyskland): 260, 261, 422.
Torremark (Alsted h., Sorø a.): 64.
Torslunde (Smørum h., Kbh. a.): 181.
Torup (Merløse h., Holb. a.): 154.
Torup (Strø h., Frb. a.): 251.
Tostrup (Flakkebjærg h., Sorø a.): 183.
Tournai, (Belgien): 107, (109), 111, 139, 191,
198, 201, 203, 207, 209, 211.
Trappes (Frankrig): 375, 442.
Traven (Tyskland): 47.
Tribsees (Tyskland): 415.
Trollerup (Framlev h., Årh. a.): 140, 156.
Try herred (Frb. a.): 405.
Trålleborg (Sverige): 213.
Ture (Tyskland): 422.
Tuse (Tuse h., Holb. a.): 169.
Tveraden (Tyskland): 422.
Tvis kloster (Hamrum h., Ringk. a.): 410.
Ty syssel (Tisted a.): 132.
Tybjærg herred (Præstø a.): 461.
Tyskland, Tyskere: 4, 47, 53, 176, 385, 428.
Tøvelte (Mønbo h., Præstø a.): 5.

U
Uker (Tyskland): 260, 261.
Ullerslev (Vindinge h., Svendb. a.): 186.
Ullerup (Elbo h., Vejle a.): 462.
Ummanz (Tyskland): 456.
Uppsala (Sverige): 8, 60, (85), 91, 174, 271,
272, 39°> 434> 436.

V (W)
Vacz (Ungarn): 84.
Vallby (Jårrestad h., Skåne): 451.
Vallø (Bjæverskov h., Præstø a.): 63, 325.
Valsømagle (Ringsted h., Sorø a.): 373, 374.
Vandsted (Slet h., Ålb. a.) : 102.
Vanløse (forstad til København): 180.
Varberg (Halland): 59, 262, 339, 359, 361,
362.
Varde syssel (Jylland): 89.
Warnemiinde (Tyskland): 47, 53, 439.
Wasmodeshagen (Tyskland): 126, 127.
♦Vededyb, *Vede Hals (lokaliteter i Lim
fjorden): 192.

Vedskølle (V.-Flakkebjærg h., Sorø a.): 365.
Vejby (Holbo h., Frb. a.): 279.
Vemmenhog herred (Skåne): 58.
Vemmerlov (Jårrestad eller Skytts h., Skåne):
55Venders konge (dronning), De: 26, 30, 31,
32, 44, 45, 46, 47, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 83,
86, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 113, 114,
116, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 136, 146,
177, 192, 205, 215, 216, 217, 222, 223, 225,
229, 231, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245,
248, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 263, 264,
268, 277, 291, 292, 293, 305, 306, 328, 331,
332, 336, 338, 344, 348, 349, 350, 35L 352,
385, 386, 415, 416, 418, 423, 427, 428, 429,
433, 438, 437, 443, 444, 445, 448, 447, 453,
454Vendland = Vendernes område i Nordtysk
land: 358.
Vends herred (Odense a.): 133.
Vendsyssel (Hjør. a.): 132, 133.
Verden (Tyskland): 1, 2, 35, 40, 41, 230.
Werle (Wenden) (Tyskland): 15, 38, 67, 68,
415, 417, 418, 422.
Wesenberg (Tyskland): 422.
Vester Åbølling (Hviding h., Tønder a.): 312.
Vester Broby (Alsted h., Sorø a.): 183.
Vesterholm (Hamrum h., Ringk. a.): 318.
Vester Lind (Hamrum h., Ringk. a.): 318.
Vester Skiping (Dover sogn, Hjelmslev h.,
Skanderb. a.): 80.
Viborg (Vib. a.): Biskop: 146, 176, 243, 287,
366, 367, 410, 411, 424, 436. — Borg
mester: 318. — By: 176, 287, 288, 410, 411.
— Dominikanere: 287. — Domkirke: 322.
— Franciskanere: 287, 410. — Kannik:
192, 287, 288, 307. — Kapitel: 288. —
Kapitlets generalofficial: 288, 410, 424. —
Kirke: 287, 410, 424. — Landsting: 140,
156, 288. — Landstingshører: 288. —
Provst: 287, 288, 307, 410, 424. — Råd
mand: 318. — St.Jakobs kirke: 318.
Vienne (Frankrig): 278.
Vig (Ods h., Holb. a.): 183.
Villands herred (Skåne): 90.
Vindblæs (Flakkebjærg h., Sorø a.): 183.
Vinderup (Merløse h., Holb. a.): 154.
Vinderup (Volborg h., Kbh. a.): 184.

Vindinge — Östra Värlinge
Vindinge (Ø.-Flakkebjærg h., Sorø a.): 407.
Vindinge herred (Svendb. a.): 264.
Vinslov (V.-Gdinge h., Skåne): 258.
Vinstrup (Merløse h., Holbæk a.): 169.
Virland (Virumaa) (Estland): 72.
Viskinge (Skippinge h., Holb. a.): 170.
Wismar (Tyskland): 42, 46, 124, 125, 126,
127, 128, 136, 302, 335, 337, (345).
Visingso (Sverige): 8.
Vitskøl (Års h., Ålb. a.): 192, 287, 288, 307,
410, 411, 424.
Wittenburg (Tyskland): 88.
Vlissingen (Holland): 347.
Volborg herred (Kbh. a.): 183.
Vordingborg (Præstø a.): 30, 31, 32, 34, 43,
47, 53, 62, 65, 83, 95, 101, 126, 127, 147,
194, 095)» (196), 205, 222, 240, 241, 242,
256, 258, 290, 291, 292, 293, 349, 351, 352,
415, 416, 418, 433.
Vorkloster (Tyrsting h., Skanderb. a.): 192.
Vram (Nr. Vram(?), Sd. Asboh., Skåne): 438.
Værnekloster (Norge): 458.
Våsby (Luggude h., Skåne): 292.
Våsterås (Sverige): 8, 60, 339, 385.
Våstergotland (Sverige): 59, 60.
Våstra Vemmenhog (Vemmenhog h., Skå
ne): 58.
Våxid (Sverige): 8, 269, 270, 369.

2. Række. VIII.

4OI

Z
Zarrentin (Tyskland): 88.
Zeeland (Holland): 347.
Zwilipp (Tyskland): 221.
Zwilipper Fähre (Tyskland): 221.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h., Frb. a.): 123, 178,
245, 405-

0
Ølselille (Ramsø h., Kbh. a.): 146, 180.
Ølsemagle (Ramsø h., Kbh. a.): 450.
Øm kloster (Tyrstingh., Skanderb. a.): 79,
80, 172, 410.
Orebro (Sverige): 339.
Ornberga (Skåne): 258.
Øster-Bjærgegrav (Sønderlyng h., Vib. a.):
81.
Ostergotland (Sverige): 8.
»Østerled«: 347.
Osterlov (Villands h., Skåne): 321.
Ostra Skråvlinge (Oxie h., Skåne): 58.
Ostra Vårlinge (Skytts h., Skåne): 58.

26

FORELØBIG ORDLISTE
årtid: årlig sjælemesse.
abbed: klosterforstander, jf. prior,
abbedisse: nonneklosters forstanderinde,
absolution: eftergivelse af syndeskyld, synde
straf og kirkestraf.
annater: første års indtægt af et ledigt kirke
ligt embede; denne indtægt tilfaldt for de
mindre embeders vedkommende bispen,
for de større paven.
apostolisk: udgået fra (henhørende under)
pavestolen, hvis myndighed nedledes fra
apostlen Peter.
appellere: indanke for højere retsinstans.
artes: de frie kunster, der ifølge Martianus
Capella omfatter grammatik, dialektik, re
torik, aritmetik, geometri, musik og astro
nomi, dyrkedes ved de middelalderlige uni
versiteters laveste fakultet (artistfakultetet),
hvoraf nutidens filosofiske eller humanisti
ske fakulteter har udviklet sig; artistfakul
tetets højeste grad var magister artium
(liberalium).
artistfakultetet se artes.
arvekøb: afgift til kongen, hvis udredelse var
en betingelse for, at arv kunne bevares for
slægten.
autentiske breve: breve udstedt af viri autentici, d.v.s. mænd, der fører sigillum autenticum, hvorved forstås et segl tilhørende en
gejstlig eller verdslig person, hvis trovær
dighed mentes at yde en særlig garanti
(regent, biskop, dommer, kapitel osv.).
ban (lysning): udelukkelse fra kirken og dens
nådemidler.
bede: en på fyrstens anmodning vedtagen
skat eller ydelse.
benediktinere: munkeorden stiftet af Bene
dikt af Nursia 529.

beneficium: de til et kirkeligt embede som
løn for tjenesten henlagte formuegodser,
dernæst også selve embedet.
birk: en fra herredsinddelingen undtaget
jurisdiktion, der havde særlig ret og doms
myndighed.
bisidder (scabinus): oprindelig (siden Karl
den stores tid) et medlem af et fast dom
merkollegium inden for det tyske riges en
kelte kommuner; i visse steder udvides det
tes myndighedsområde, idet det kom til at
overtage byrådets rolle.
bol: en efter bolantallet vekslende brøkdel af
en landsbys tilliggende, også et jordmål;
fandt opr. anvendelse ved fordelingen af
offentlige byrder.
bord: se fællesbord.
borglen: en bortforlenet borg med tilliggende
jordegods.
brewiser(ske): ihændehaver af et brev,
bryde: forvalter, bestyrer af en gård.
bulle: pavebrev, navnet stammer fra den
kapsel (bulla), hvori seglet indesluttedes.
bygningsfond: fabrica ecclesiae, kirkens for
mue.
bymænd: indbyggere i købing (villani).
cisterciensere: munkeorden stiftet 1098 af
Robert i Cistercium.
cluniacensere: munkeorden stiftet i 910 af
Berno i Cluny.
cora (kuriz): vendisk mål.
dagtingning: processuel forhandling.
dam (sted): en af jord opført stor dæmning,
der skal hindre vandets løb.
damsbånd: dæmningsdige, fortsat dige ind
over marken ved en mølledam.
dekan: indehaver af en af de højere værdig
heder ved et domkapitel, også gejstlig til-
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synsmand; 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.
distribution: fordeling af penge blandt de
kanniker, der overværede den daglige guds
tjeneste.
doktorer, de fire: d. v. s. kirkefædrene Am
brosius, Augustin, Gregor og Hieronymus.
dominikanere: sortebrødre, tiggerorden stiftet
1216 af spanieren Domingo Guzman.
domkapitel: se kapitel.
dotere: forsyne kirke eller from stiftelse med
faste indkomster.
drost: navn på den højeste rigsembedsmand i
middelalderen.
drømt: nedertysk udtryk for trimodius d.v.s.
3 hedebyskæpper (å 6 skæpper).
edikt: pavelig bestemmelse.
eksimerede: fritagne for de(n) nærmeste
kirkelige overordnede jurisdiktion, som
regel om dem, der er fritagne for bispens
jurisdiktion og stillede direkte under paven.
ekskommunicere: udelukke af det kirkelige
fællesskab.
ekskommunikation: udelukkelse af det kirke
lige fællesskab.
executoria: eksekutionsbrev, der nærmere an
giver, hvorledes en pavelig bestemmelse
skal føres ud i livet.
faktisk besiddelse se legemlig besiddelse.
fanelen: len, der er overdraget en fyrste, og
ved hvis overdragelse en fane har tjent som
investitursymbol.
fang: en landsbys el. en herregårds hele
område.
fed: de hanseatiske byers afmærkede (lavt
liggende) områder på skånemarkederne,
inden for hvilke særlige retsregler gjaldt.
floriner: opr. florentinsk guldmønt på 5,4 g.,
præget år 1252 med en lilje (flos), by
våbnet; senere taget som mønster ved
møntprægningen flere steder.
foged: 1) kongelig embedsmand 2) biskop

403

pelig embedsmand 3) grevelig embeds
mand. Fogeden besørger lokalforvaltningen
og opkræver de lokale afgifter.
forlover: garant, kautionist.
forvandling se messe.
forved: form for pantsætning, hvorved ejen
domsretten over pantet går over til pant
haveren.
franciskanere: gråbrødre, tiggerorden, stiftet
omkr. 1210 af Frans af Assisi.
fravinde : erhverve ad rettens vej (ved proces),
fredkøb : den bøde, der erlægges for at sone et
fredsbrud eller den afgift, den fredløse må
erlægge for at opnå fred.
frugt: udbytte.
genbrev se modbrev.
generalkapitel: 1) den forsamling, der har
den øverste myndighed inden for visse
munkeordener; også om denne forsamlings
møde. 2) fuldstændigt kapitelmøde.
generalkoncil: almindeligt kirkemøde.
generalmagister: dominikanerordenens øver
ste forstander.
generalminister : franciskanerordenens øverste
forstander.
generalofficial: den fornemste af officialerne
ved en bispegård.
generalprior: karmeliterordenens øverste for
stander.
grammontenser (grandimontaner) : eremit
orden stiftet i 11. årh. af Stefan d’Auvergne,
grot (af lat. grossus, stor) : betegner ofte en
beregning efter vægten af et møntsteds store
mønter; i Danmark kun om mønter fra
Tours (turnoser), idet både store og små
toursmønter herhjemme kaldes grot, de
store (vægt 3,93 g.) for skilling grot, de små,
som i Frankrig benævnes turones parvi blot
for groter.
guardian: forstander for et franciskanerklo
ster.
gudsfred (treuga dei) : den fred, der skulde
råde i helgtiderne, og hvis brud strafledes
af kirken.
guldfloriner se floriner.
gulds jord : bonitering efter jordens nominelle
værdi.
guldkorn: afgift på en skæppe korn af hver
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mark guld (indført af Erik Menved efter
oprøret i Jylland 1313).
gælker: den højeste kongelige embedsmand i
Skåne.
gæsteri: pligten til at forpleje en overordnet
gejstlig og hans følge under opholdet hos
hans underordnede.
havne: læg af bønder, som i fællesskab skulde
stille en mand i leding.
helligåndshus: helligåndsordenens hospitaler.
Denne orden, efter sit symbol duen også
kaldet duebrødrene, havde alene til formål
at pleje de syge.
helligbrøde: bøderne for helligbrøde, hvor
ved 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.
herlighed (sret): indbegrebet af lensherrens
rettigheder af enhver art; her i landet, hvor
der ikke fandtes lensvæsen i europæisk for
stand, menes der det samme som indbe
grebet af kronens beføjelser, der dog kunde
være overladt til andre, for eks. kirken.
hovedlod: en persons formue.
hovedstol: den oprindelige kapital, grund
kapitalen i modsætning til påløbne ren
ter.
hufe: et jordmål af vekslende størrelse (i
Prøjsen mellem 15 og 40 morgen).
humiliater: en gren af benediktinerordenen,
oprettet i 12. årh.
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 o. lign.
indiktion: femtenårsperiode, hvortil der tages
hensyn ved dateringen af pavebreve, så
ledes at et år bestemmes efter sin plads i en
sådan femtenårsperiode.
indlager: det forhold, at en ikke betalings
dygtig skyldner må opholde sig på et sted,
som han har forpligtet sig til ikke at for
lade, før han har indfriet sin gæld.

inhabilitet: uegnethed på grund af medfødte
eller erhvervede egenskaber.
inne: ydelse til kronen (arbejdspræstation
eller en dertil svarende afgift).
interdikt: forbud mod prædiken, forvaltning
af sakramenterne og kirkelig jordfæstelse,
introitusbøn: fast indledningsbøn ved messen,
inventio crucis: 3. maj.
invocavit (sc. me et ego exaudiam): begyn
delsesord til introitusbønnen 1. søndag i
fasten (6. søndag før påske); dernæst be
tegnelse for selve denne søndag.
irregularitet: udelukkelse fra at kunne ordi
neres eller modtage en højere vielsesgrad,
johanniter: kirkelig ridderorden, hvis oprin
delige formål var at pleje og værne pil
grimmene i det hellige land.
jubilate (sc. Deo omnis terra): begyndelses
ord til introitusbønnen 3. søndag efter
påske; dernæst betegnelse for selve denne
søndag.
judica (sc. me Deus): begyndelsesord til
introitusbønnen 5. søndag i fasten; dernæst
betegnelse for selve denne søndag.
junker: ung fyrste eller fyrstesøn.
kalatravensere: spansk ridderorden til be
kæmpelse af maurerne.
kamaldulensere: italiensk munkeorden med
hovedvægt på eremittilværelsen.
kammermester: embedsmand, som især har
finansvæsenet og bestyrelsen af skatkam
meret under sig.
kannik: medlem af et domkapitel.
kanonikat: kanniks embede.
kanonisk: i overensstemmelse med den kirke
lige lovgivning (Corpus Juris Ganonici).
kansler: den rigsembedsmand, der stod i
spidsen for kongens kancelli.
kantor: højere gejstlig indenfor domkapit
let.
kapellan: præst, der i modsætning til sogne
præsten kun betjener enkelte personer el.
grupper af personer med de kirkelige sakra
menter.
kapitel: forsamling af ligeberettigede personer
ved samme gejstlige institution, af munke
ved samme kloster, af præster ved samme
kirke (domkapitel eller kollegiatkapitel)
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eller af personer hørende til samme gejst
lige orden (ordenskapitel, provinskapitel),
kapitelstatutter: vedtægter for et kapitel,
kardinal: de højeste gejstlige i Roms stift:
der skelnes mellem kardinalbisper, kardinal
diakoner og kardinalpræster.
kardinalbiskop: biskop, der er medlem af
kardinalkollegiet; dette bestod oprindelig
af præsterne ved Roms hovedkirker (kardi
nalpræster) og af diakonerne i byens 7
regioner (kardinaldiakoner); fra 8. årh.
kom hertil en række bisper.
kardinaldiakon se kardinal.
kardinallegat (egti. legatus de latere): kardi
nal, der udsendes fra pavestolen i diploma
tisk ærinde.
kardinalpresbyter (-præst) se kardinal.
karene el. quadragene: 1) en fasteperiode på
40 dage. 2) 40 dages offentlig kirkebod
eller eftergivelse af syndestraffe, der kan
forlades ved 40 dages kirkebod.
karteusere: munkeorden stiftet 1084 af Bruno
af Koln.
kathedratafgift: en årlig afgift til bispen af
hver kirke i stiftet.
klerk: en person, der har fået tonsur og er
indviet i de gejstlige grader, men ikke har
nået den sidste grad, sacerdosgraden.
kollats: 1) overdragelse af kirkeligt embede.
2) sammenkomst i et kloster, hvorunder
der læstes højt af Cassians Collationes og
indtoges et mindre måltid.
kollekt: 1) indsamling til kirkelige formål.
2) et stykke af messen.
kollektor: opkræver af afgifter til paven.
komtur (commendator): indehaver af et em
bede i den tyske orden og johanniter
ordenen.
konsekration: den af overordnet gejstlig efter
et bestemt ritual foretagne indvielse af en
biskop, en kirke og kirkegård o. lign.
konservator: paveligt ombud, der varetager
kirkers og fromme stifteisers interesser.
konvent: de abbeden undergivne kloster
brodre.
konventualbroder: medlem af et konvent.
korporlig ed: ed svoren med hånden på
biblen, en relikvie eller anden hellig ting.
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kurien: pavestolen.
kustos: forstander for en underafdeling af en
ordensprovins hos franciskanerne.
kvasibesiddelse: et fra romerretten hidrørende
udtryk, som i kanonisk ret anvendes om
forskellige rettigheder, der ikke forudsatte
besiddelse i fysisk forstand.
kyndelmisse: missa candelarum — jomfru
Marias renselsesfest, den 2. februar.
købing: mindre (købstadlignende) by uden
købstadrettigheder, hvor der drives handel
(villa forensis).
kølnsk vægt: 233,85 g.
kældermester: forvalter af biskoppelige ind
tægter.
låsebrev: det sidste brev i en retsforfølgning,
hvorved en omstridt besiddelse efter 4 dom
breve endeligt tilkendes brevets indehaver.
lagmand: formand for et landsting i Sverige.
landbo: fæster (på åremål).
landbosted: fæstegård.
landgilde: den afgift, der af landboen ydedes
jordens ejer.
landstingshører: landstingets formand.
leding: 1) krig. 2) pligt til at gøre krigs
tjeneste eller til i stedet at betale en skat.
legat pavelig: udsending, der er kardinal og
udøver overordnet kirkelig myndighed
inden for sit område.
legemlig besiddelse: romerretligt udtryk, der
betegner den virkelige besiddelse, sml. kvasi
besiddelse.
lektie: stykke af den hellige skrift, kirke
fædrene, helgenlegender osv.
lektor: lærer i et kloster.
livgeding: overenskomst angående en fyrstelig
persons (navnlig en enkes) underhold, der
næst selve det gods, der tjener til vedkom
mendes underhold.
lovbyde: tilbyde jord til slægtninge (i over
ensstemmelse med loven).
læst: 1) rummål for korn og andre tørre
varer, som fragtedes med skib. 2) jord
areal, der kan besås med en læst korn.
lætare (sc. Jerusalem): begyndelsesordene til
introitusbønnen 4. søndag i fasten; der
næst betegnelse for selve denne søndag.
målsgods: gods, hvis ihændehaver var for-
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pligtet til særlige ydelser overfor kon
gen.
magister artium se artes.
mandat: pavelig skrivelse, der pålægger mod
tageren at udføre et nærmere bestemt
hverv.
mandsed: troskabsed, som aflægges af en
lensmand eller herremand til vedkom
mende herre (hominium).
mark: i mark = 8 øre å 3 ørtug å 10 el.
12 penninge. Værdiforholdet mellem mark
penge og mark sølv var stærkt skiftende:
i forhold til de udmøntede penningers kob
berindhold. Samme inddeling bruges om
korn, således at den til penning svarende
mindste enhed er en skæppe; endelig bru
ges mark og dens underafdelinger som
jordmål, oprindeligt vistnok angivende den
ydelse i penge, der ydedes af jorden.
markgreve: greve over et grænselandskab, en
mark.
marsk: den rigsembedsmand, der var rigets
øverste hærfører.
medforlover: garant.
messe: den katholske gudstjeneste, ved hvil
ken forvandlingen af brød og vin finder
sted og alterens sakramente uddeles.
minde eller rette: (at afgøre en retsstrid ved)
forlig eller (ved) dom.
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.
morarenter: den rente, som det trods kirke
rettens forbud var tilladt at betinge sig.
mønt: ret til at præge mønt.
møntmester: embedsmand som forestår pen
genes udmøntning.
notar: person, der er beskikket til at udfærdige
eller bevidne dokumenter.
nuntius: pavelig udsending der ikke er kar
dinal.
nøglemagten: den myndighed, der er over
draget paven derved, at himmeriges nøgler
er overdraget ham i den hellige Petrus’
person.

obol: 1/2 penning.
oculi mei: begyndelsesordene til introitus
bønnen på den 3. søndag i fasten dernæst
selve denne søndag.
official: befuldmægtiget stedfortræder for 1)
biskop. 2) foged.
ombud: udsending.
ombudsmand: 1) kongelig embedsmand, der
som kongens repræsentant ledede den
lokale forvaltning inden for et vist område.
2) den der forvalter et klosterområde.
oplade : give afkald på (embeder el. gods),
ornat: gejstlig embedsdragt.
ottendedag (oktav): ugedagen efter en kirke
fest.
palliet: skulderbort af uld med sorte kors,
som paven overrækker ærkebispen som
tegn på hans værdighed.
passionssøndag: 5. søndag i fasten.
patriark: titel for visse bisper i Sydeuropa og
orienten med særlige forretninger.
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.
plovpenning: plovskat.
pontifikat: paves regeringstid.
prim: tidebøn kl. 6 om morgenen.
primas (Sveriges): ærkebispen i Lund som
melleminstans mellem paven og ærkebispen
i Uppsala.
prior: forstander for visse klostre (domini
kanere, præmonstratensere, johannitere,
benediktinere).
priorat: ordensprovins indenfor johanniter
ordenen.
prokurator: sagfører for gejstlige retter.
provision: besættelse af et gejstligt embede
fra pavestolen.
provst: indehaver af en af de højere gejstlige
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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).
prælat: højere gejstlig.
præmonstratensere: en kannikeorden, 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 kirkeligt 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): begyndelses
ordene til introitusbønnen 1. søndag efter
påske, dernæst betegnelse for selve denne
søndag.
redskud: befordring af kongen eller konge
husets personer, hvilket ydes som pligt.
reminiscere (sc. miserationum tuarum, Do
mine) : begyndelsesordene til introitusbøn
nen 2. søndag i fasten, dernæst betegnelse
for selve denne søndag.
reskript: pavelig svarskrivelse.
reservation: forbehold, især om pavens for
behold af retten til at bortgive gejstlige
stillinger og præbender.
retterting, kongens: kongens domstol, der på
kongens vegne forestås af rettere (iustitiarii).
romskat: peterspenge.
sagefald: kronens ret til bøder og selve
bøderne.
sakristan: den, der i et kapitel eller kloster
havde institutionens kostbarheder under
sin bevogtning og omsorg.
salve regina: sekvents forfattet af biskop
Petrus af Compostella til ære for jomfru
Maria; synges efter completoriet, dagens
sidste tidebøn.
sandemænd: nævninger, der skal sværge om
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drab, sår, voldtægt, hærværk og markskels
stridigheder.
Schultheiss: embedsmand, som har doms- og
eksekutivmyndighed, byfoged (i Tyskland).
sekret: mindre segl til mere privat brug.
senescal: fransk embedsmand, svarende til
drosten i Danmark.
servispenge (servitium commune): afgift til
det pavelige kammer af bisper og højere
gejstlige i anledning af deres udnævnelse.
skat(kammer)mester: kannik, der leder et
kapitels økonomiske anliggender.
skattejord: gengiver latin terra in censu
(skattepligtig jord, jord i skyld).
skolemester: kannik, der forestod domsko
len.
sone: forlig.
sterling: engelsk mønt, 1 pund å 20 skilling
å 12 penning.
stormester: tempelherreordenens øverste le
der (hos johanniterne).
stud: årlig afgift af fast ejendom, som erlag
des til kongen.
stuv (stuf): jordparcel (i bymarken), som var
solgt eller givet bort fra en af byens gårde.
subdelegeret: bemyndiget af en iudex delegatus til at være dommer i hans sted.
suspension: midlertidig afsættelse.
tingsvidne: skriftlig bevidnelse om, hvad der
foregik på tinge (almindeligt siden begyn
delsen af 14. årh.).
toft: den til hver gård hørende indhegnede
plads med hus, have o. 1. I byerne =
grundstykke.
trinitatis: 1. søndag efter pinse.
uskrabet: uraderet.
ustunget: uigennemstukket. Ved at gennemstikke et dokument ophævede man dets
gyldighed.
verdensgejstlige: gejstlig, der ikke tilhører en
munkeorden.
vidimere: udstede en vidisse.
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.
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vigilie: gudstjeneste, der opr. fandt sted om
natten.
vikar: stedfortræder i et gejstligt embede;
evig vikar: vikar, hvis stilling var et fast
embede.
vilkår: de vedtægter, en købstads borgere har
erklæret at ville overholde inden for køb
stadens område.
virning: værdien af det inventar eller den
besætning, der følger med en ejendom, og
som skal tilsvares ved fratrædelsen.
visitation (visitats): overordnet kirkelig myn
digheds (oftest biskops) tilsyn med gejstlige
embeder eller institutioner gennem besøg
på stedet.
visitere: føre tilsyn med gejstlige embeder
eller institutioner gennem besøg på ste
det.

vordnede: ufri bønder, der stod under andres
varetægt (16. århundredes udtryk).
vrag(ret): (kongens) ret til det på kysten ind
drevne vrag.
væbner (armiger): 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.
ærkepresbyter (-præst): højere gejstlig.
økonom: i) kapitelmedlem, der i tilfælde af
bispevakance varetager alle de biskoppelige
opgaver. 2) den, der forvalter et klosters
pengesager.
øre 1
> se mark.
ørtug J

