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MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE

Ålborghus registratur = Registratur over 
brevene på Ålborghus (1573), trykt ÆA 
III i ff.

Århusbogen = Kgl. bibi., Additamenta fol. 
53, trykt SRD VI 376 ff.

Acta Pont. = Acta Pontificum Danica, 
Pavelige aktstykker vedrørende Danmark 
I, udg. af L. Moltesen, Kbh. 1904.

Acta Pont. Svec. Cam. — Acta Pontificum 
Svecica. Acta Cameralia I. Stockholm 
1936—42.

Alling klosters registratur = Registratur over 
Alling klosters breve (1580), trykt ÆA 
II 167 ff.

Anne Krabbes kopibog = Kgl. bibi., GI. 
kgl. sml. 884, 2°.

Antvorskov klosters registratur = Registra
tur over Antvorskov klosters breve (1607), 
trykt ÆA IV 57 ff.

Bartholin = Th. Bartholins Collectanea, 
Kgl. bibi., E donatione variorum fol. 1.

Karen Brahes bibliotek nr. 151 b (16. årh.): 
Landsarkivet for Fyn.

Cypræus, Hieronymus, Chronicon episco
porum Slesvicensium ab anno 826 ad 
annum 1349: Kgl. bibi., GI. kgl. sml. 
1048, 2°.

Cypræus, Povl, Historia ecclesiastica Sles- 
vicensis a temboribus Ansgarii ad annum 
1550: Kgl. bibi., GI. kgl. sml. 1047, 20.

Danmarks gamle love på nutidsdansk, ved 
Erik Kroman under medvirken af Stig 
Juul. Kbh. 1945 ff.

DRB = Danmarks Riges Breve, udg. af Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab under 
ledelse af Franz Blatt. 2. række I—VI og 
IX—X. 1938 fr.

Eline Gøyes jordebog = Fru Eline Gøyes 
Jordebog med tilhørende brevuddrag, udg. 
af A. Thiset. Kbh. 1892.

Esrombogen = Codex Esromensis: Kgl. 
bibi., E donatione variorum 40 140, udg. 
af O. Nielsen 1880—81.

Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Chrono- 
logia rerum Danicarum secunda, trykt 
SRD I 266 ff.

Hvitfeld = Arild Hvitfeld, Danmarks Riges 
Krønike 40 I—IV, Kbh. 1599—1603. 
Folio I—II. Kbh. 1650—52.

Kalundborgske registratur (1476), trykt ÆA 
I i ff.

Langebeks diplomatarium: Rigsarkivet (18. 
årh.).

Ludewig, Reliquiæ manuscriptorum = Reli
quiae manuscriptorum omnis aevi diplo
matum ac monumentorum ineditorum ad
huc, ex Museo I. P. Ludewig, Frankfurt 
1720—41.

Lundebogen = Registrum ecclesie Lunden- 
sis (1494): Svenske rigsarkiv.

Lunde kapitels gavebøger = Libri memoriales 
capituli Lundensis, Lunde Domkapitels 
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 ff.

Løgumbogen = Kgl. bibi., Ny kgl. sml. fol. 
881 (1578), trykt SRD VIII 1 ff.

Matzen, H., Forelæsninger over den danske 
Retshistorie. Offentlig Ret. I—III. Kbh. 
1893—95-

Michelsen = Urkundensammlung der Schles
wig Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft



VIII Manuskript- og bogfortegnelse

I—II, hrsg. von A. E. J. Michelsen. Kiel 
1842—58.

Niederstadtbuch, arkivet i Lübeck.
Nijhoff, Gedenkwaardigheden van Gelder

land.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528), 

Herlufsholms arkiv, trykt SRD IV 335 ff. 
Odensebogen = Uppsala universitets biblio

tek: De la Gardies donation nr. 39.
Odense St. Knuds klosters registratur = Re

gistratur over breve i Odense St. Knuds 
klosters arkiv (1548), trykt ÆA V 175 ff.

Papistisches Mecklenburg, udgivet af Schrö
der. Wismar 1741.

Pavelige kopibøger = De pavelige kopi- 
bøger (Regesta Vaticana og Regesta Avi- 
nionesia) i Vatikanerarkivet.

Pavelige regnskabsbøger = De pavelige 
regnskabsbøger (Introitus et exitus) i 
V atikanerarki vet.

Ulrik Petersen. Collectanea og Beschreibung 
der Stadt Schleswig. Manuskripter: Rigs
arkivet.

Reg. Dan. = Regesta diplomatica historiæ 
Danicæ I, Kbh. 1847.

Reg. Dan.* = Regesta diplomatica historiæ 
Danicæ. Series 2. I. Kbh. 1889.

Rep. = Repertorium diplomaticum regni 
Danici mediævalis. Fortegnelse over Dan
marks Breve fra Middelalderen, udg. af 
Kr. Erslev. I. Kbh. 1894.

Ringstedbogen: Rigsarkivet, Topografisk 
samling på papir, Ringsted kloster 1.

Roskildegårds registratur = Registratur 
over brevene på Roskildegård (ca. 1570), 
trykt ÆA III 313 ff.

Silkeborgske registratur (1558), trykt ÆA 
II 1 ff.

Skånebrevfortegnelsen: Svenske rigsarkiv B 29.
Sorøbogen: Universitetsbiblioteket, Arne- 

magneanske samling fol. 290.
Sorø gavebog: Kgl. bibi., Gl. kgl. sml. 40 

2485, trykt SRD IV 463 ff.
SRD = Scriptores rerum Danicarum I—IX, 

Kbh. 1772—1878.
Stephanius = Staffen Hanssøn Stephanius’s 

Designatio variorum documentorum et 
antiqvitatum: Stockholms kgl. bibi., KS, 
trykt i Danske Magazin 6 række I.

Terpager = P. Terpager, Ripæ Cimbricæ. 
Flensborg 1736.

Urkundenbuch der Stadt Lübeck I ff., 
Lübeck 1843 ff.

Viborg stifts registratur = Registratur over 
Viborg stifts breve (16. årh.), trykt ÆA 
II 201 ff.

Videnskabernes Selskabs Skrifter — Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Sel
skabs Skrifter, Philosophiske og historiske 
Afhandlinger I—V, Kbh. 1823—36.

ÆA = De ældste danske Archivregistraturer 
I—V, Kbh. 1854—1910.





1333. Efter 6. januar. Viborg. 1
Henrik Nielsen pantsætter gods til Ove Nielsen, Åge Eskilsen og Jens Kås. 

Silkeborgske registratur.

Fremdeles et latinsk brev om, at hr. Henrik Nielsen, ridder, på Viborg 
landsting pantsatte alt sit gods til hr. Ove Nielsen og hr. Åge Eskilsen 
og Jens Kås. Givet 1333 på Viborg ting næst efter helligtrekongersdag.

1333. 9. januar. Linkoping. 2
Notaren Jens Nielsen, gejstlig i Lund, attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget de af kanniken Markus i Linkoping for årene 1328—32 oppe
barede peterspenge.

Original i det svenske rigsarkiv.

I Herrens navn, amen. Alle, som ser eller hører dette dokument, skal 
vide, at i det herrens år 1333 den 9. januar, i vor højhellige fader og 

herre ved Guds forsyn hr. pave Johannes 22.S 17. paveår, har den ærvær
dige og gode mand, hr. Peter Gervasii, kannik i Viviers og det apostoliske 
sædes nuntius i nedenfornævnte og flere andre hverv for romerkirken i 
rigerne Norge, Sverige og Gotaland, i nærværelse af mig, notar, og de neden
fornævnte vidner anerkendt at have fået og modtaget 269 mark penge i 
gængs svensk mønt af den ærværdige mand, hr. Markus, kannik og sakri
stan ved kirken i Linkoping og indsamler i Linkoping stad og stift af den 
årlige skat til romerkirken eller Peterspenge: Denne sum penge hævdede 
samme hr. Markus at have oppebåret af nævnte Linkoping stad og stift 
som omtalte årlige skat eller Peterspenge for det herrens år 1328 og efter
følgende fire år. For disse penge, nemlig 269 mark penge i nævnte mønt, 
modtaget og oppebåret af nævnte herre nuntius i vor herre pavens og 
romerkirkens navn, gav han førnævnte hr. Markus og hans arvinger og 
efterfølgere i vor herre pavens og romerkirkens navn fuld kvittering, idet

2. Række. XI.
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nævnte herre nuntius opfordrede mig nedenfornævnte notar til at udfær
dige to enslydende dokumenter om sagen. Dette er handlet i Linkoping 
i fornævnte Linkoping kirkes sakristi år og dag som ovenfor nævnt og 
i nærværelse af de ærværdige herrer, provst Harald, Johannes, ærkedegn, 
Karl, dekan, Magnus, magister Toste, magister Matheus og Johannes 
Cante, kanniker i Linkoping, hr. Peder Strangesen, kannik i Roskilde og 
Jakob de Eusebio fra Bughella, gejstlig i Vercelli stift, ved apostolisk myn
dighed offentlig notar, som specielt var tilkaldt og udbedt som vidner hertil. 
(Notarmærke). Og jeg Jens Nielsen, klerk fra Lund og ved apostolisk myn
dighed offentlig notar, har sammen med de føromtalte vidner personligt 
overværet alt det føromtalte og efter nævnte hr. Markus’ anmodning skrevet 
dette dokument og opsat det i denne officielle form med vedhængen af 
ovennævnte herre nuntius segl og opfordret og bedt herom signeret det 
med mit sædvanlige mærke.

3 1333. 11. januar. Avignon.
Pave Johannes 22. tillader kanniken Tyge Hemmingsen i Lund at oppebære ind

tægterne af sine gejstlige embeder i tre år uden at residere, medens han studerer ved 
et universitet.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor elskede søn Tyge Hemmingsen, kannik i Lund, hilsen og apo
stolisk velsignelse.

Din fortjenstfulde retskaffenhed, som er anbefalet os med troværdigt 
vidnesbyrd, kræver, at vi omfatter din person med apostolisk nåde. Vi 
imødekommer derfor dine bønner og tilstår dig med dette brev som bevis, 
at du under dine studier på steder, hvor der findes et universitet eller 
medens du residerer ved nogen kirke, hvor du har eller måtte få et bene
ficium, for de næste tre år må oppebære alle frugter, indtægter og oppebørsler 
af alle dine kirkelige beneficier, som du nu har eller i mellemtiden måtte 
få, uanset om de er digniteter eller personater eller embeder forbundet 
med sjælesorg, når blot disse digniteter ikke ved domkirker er de højeste 
efter bispen eller i kollegiatkirker den højeste, dog med undtagelse af de 
daglige distributioner; du må oppebære dem ubeskåret, således som du 
ville oppebære dem, dersom du personligt residerede ved de kirker eller 
steder, hvor du har eller i mellemtiden måtte få sådanne beneficier, og du 
skal på ingen måde i den tid være forpligtet til eller mod din vilje af
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nogen kunne tvinges til at residere ved samme kirker eller steder, uanset 
om du ikke ved samme steder eller kirker eller ved nogen af dem måtte 
have den første, sædvanlige og personlige residens, og uanset alle vedtægter 
og sædvaner ved samme kirker, som strider herimod, selv om de er be
styrkede med apostolisk stadfæstelse eller med enhver anden sikkerhed, 
også hvis du eller din befuldmægtigede har aflagt ed på eller måske i mel
lemtiden måtte aflægge ed på at overholde dem og ikke at erhverve eller 
bruge apostoliske breve herimod, som du eller en anden på nogen måde 
har erhvervet eller opnået, uanset også om de pågældende bisper af det 
apostoliske sæde har fået bevilget eller i fremtiden måtte få bevilget, at 
de ved at inddrage de kirkelige oppebørsler eller på anden måde kan tvinge 
kanniker og gejstlige personer i deres stæder og stifter, selvom de beklæder 
digniteter eller personater eller embeder, til at residere personligt ved 
samme, eller om samme bisper og vore kære sønner kapitlerne ved samme 
kirker eller enhver anden i fællesskab eller hver for sig af samme sæde 
har fået bevilget eller i mellemtiden måtte få bevilget, at de ingenlunde skal 
være forpligtet til under nogens fravær at bestyre kannikernes, præben- 
dernes og andre gejstlige beneficiers frugter, indtægter og oppebørsler for 
kanniker og gejstlige personer ved samme kirker, selv om disse beklæder 
digniteter, personater eller embeder, og at de ikke kan tvinges hertil ved 
apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og ord for ord omtaler 
denne bevilling, uanset også alle andre apostoliske privilegier, bevillinger 
og breve, almindelige eller specielle, hvad ordlyd de end har, hvorved 
virkningen af dette kunde hindres eller blot forhales på nogen måde, når 
de ikke udtrykkeligt og i deres helhed er optaget i dette brev, og af hvis 
fulde ordlyd der skulle finde særlig omtale sted i vort brev, alt under for
udsætning af, at bemeldte beneficier i mellemtiden ikke berøves deres plig
tige ydelser, og at den sjælesorg, som påhviler dem, på ingen måde for
sømmes, men at den omhyggeligt udøves af gode og fyldestgørende vikarer, 
som skal tildeles passende underhold af bemeldte beneficiers oppebørsler, 
og at gudstjenesten sammesteds forrettes på rosværdig måde. Ingen må 
bryde denne vor bevilling eller i ubesindig forvovenhed handle herimod. 
Hvis nogen fordrister sig til at prøve på det, skal han vide, at han dermed 
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Peters og 
Paulus’ harme. Givet i Avignon den 11. januar i vort 17. år.
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Pave Johannes 22. pålægger bisperne Jens af Roskilde og Hellembert af Slesvig 
samt Jakob de Modena, skolemester i Toul, at forvalte Lundekanniken Tyge Hem- 
mingsens gejstlige indtægter i tre år, medens han studerer ved et universitet.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore ærværdige brødre, biskop Jens af Roskilde og 
biskop Hellembert af Slesvig og vor kære søn Jakob af Modena, skole
mester ved kirken i Toul hilsen og apostolisk velsignelse.

Din fortjenstfulde retskaffenhed o. s. v. indtil på rosværdig måde1). Der
for pålægger vi Eder, at I eller to eller een af Eder personlig eller ved 
een eller flere andre med vor myndighed lader omtalte frugter, indtægter 
og oppebørsler forvalte for samme Tyge eller for hans befuldmægtigede 
på hans vegne i overensstemmelse med vor bevillings ordlyd under de 
nævnte tre år, uanset alt det førnævnte, eller om samme bisper og kapitler 
eller nogen anden i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af det 
apostoliske sæde, at de ikke kan lægges under interdikt, suspenderes eller 
banlyses ved apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og 
ord for ord omtaler denne bevilling, idet I i kraft af vor myndighed tugter 
de genstridige med kirkens straf under udelukkelse af appel. Givet som 
ovenfor1).

1) Jf. nr. 3.

5 1333. 13. januar. Arhus.
Grev Gerhard 3. af Holsten tager Stig Andersen i sit værn.

Referat hos Hvitfeld.

0

Ar 1333 t°g Grev Gerhard hr. Stig Andersen i sit værn og fritog ham 
. og hans tjenere for al tynge fra hans side, medmindre hele Jylland 
skulde yde skat. Fremdeles fri for stud, inne, ledingshavne1), alle 40 mark

sager og de mindre sagefald, fredkøb og vrag. Givet i Århus den ottende 
dag efter helligtrekongersdag.

1) Gengiver uden tvivl den tabte latinske originals haffnas.

6 1333. 13. januar. Århus.
Hertug Valdemar 3. af Jylland og grev Gerhard 3. af Holsten pantsætter Djurs

lands Sønderherred til Stig Andersen for 130 mark sølv.
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Referat hos Hvitfeld.

Stig Anderssøn af Bjørnholm blev hertug Valdemars marsk. Da pant
satte hertugen og greven Sønderherred i Djursland med alle kongelige 

indtægter og ledingspenge til ham for 150 mark sølv. Dog når der skal 
gives skat, som i de tider kaldtes beder, skal bønderne der også give 
den, og den hjælp skal afkortes i hovedstolen. Handlet i Århus år 1333 
ottendedagen efter helligtrekonger i nærværelse af biskop Svend af Århus, 
Peder Vendelbo, Uffe Nielsen, Ditlev af Wensien, Nikolaus af Krum
medige.

1333. 16. januar. Orebro. 7
Kong Magnus af Sverige låner halvdelen af de svenske kirkers tiender til betaling 

af den gæld, han har pådraget sig ved overtagelsen af Skåne.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Magnus, af Guds nåde konge af Sverige og Norge, til alle, som ser 
. eller hører dette brev, hilsen evindelig med gud.

Eftersom vi på grund af den særdeles store pengesum, vi har lovet for 
landet Skåne og borgene sammesteds, er indviklet i en overordentlig stor 
gæld i sølv til så mange og til så stort et beløb, at vi til aflastelse af denne 
vor gæld ikke alene nødtvungent må søge vore undersåtters og venners 
hjælp men også vor åndelige moder, nemlig kirkens støtte — hvis tilstand 
vi ønsker må fremmes i al evighed — har vi tvungne af den største nød 
til vort brug som lån modtaget halvdelen af alle vort rige Sveriges kirkers 
tiender efter løfte af prælaterne sammesteds, såvidt det med rette tilkom
mer dem, at anvende helt og holdent til udredelse af denne gæld, idet vi 
med dette brev forpligter os til at fyldestgøre samme kirker på passende 
måde i det kommende år med hensyn til omtalte tiender, og idet vi på 
tro og love erklærer, at vi aldrig i fremtiden vil bede om eller på nogen 
måde oppebære kirkens tiender, delvist eller helt, førend der er gjort 
fyldest for denne tiende, vi nu har oppebåret. Men hvis nogle af kirkerne 
i den grad skulde trænge til deres midler, at de ikke har nok at bekoste 
lys eller andre fornødenheder for til deres bygning eller gudstjeneste, be
stemmer vi, at disse skal undtages fra at give tienden. Og for at kirkerne 
desto mere påpasseligt kan beskærmes mod ubehageligheder, er det vor 
vilje, at nævnte tiender skal indsamles af gejstlige fra hvert stift, som sær
ligt er udnævnt hertil af prælaterne, og redeligt med tydeligt regnskab
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overgives af samme til vore udsendinge, som har vort særlige påbud om 
at oppebære samme. Givet i Örebro 1333 lørdagen efter ottendedagen 
efter helligtrekongers dag.

8 1333. 23. januar.
Peder Munk og Torsten af Hinge frafalder alle krav paa det gods, som ridderen 

Ebbe Galt har erhvervet af Niels Brok.

Original i rigsarkivet.

Peder Munk og Torsten af Hinge til alle, som ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi overfor indehaveren 
af dette brev, den gode mand hr. Ebbe Galt, ridder, giver afkald på alt 
rørligt og urørligt gods i Vellevholm med møllen og Hesselskov, som han 
fik af hr. Niels Brok, og overlader ham det til evigt eje frit for krav fra 
vor og Eskil Jensens arvingers side, nemlig jomfru Margretes, dog således 
at han skal indløse nævnte gods af mig Peder Munk for 50 mark lødigt 
sølv. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet 
i det herrens år 1333 lørdagen før Sankt Paulus omvendelsesdag.

9 1333. 23. januar.
Ebbe Galt skøder gods i Kragelund.

Silkeborgske registratur.

Fremdeles et skødebrev af Ebbe Galt på hans gods i Kragelund. Givet 
1333 lørdagen før Sankt Paulus’ omvendelsesdag.

10 1333. 29. januar. Lund.
Ærkebiskop Karl af Lund henlægger med kapitlets samtykke Barkdkra kirke til 

St. Marthas alter i Lunds domkirke og skænker samme alter to gårde i Igelldsa.

Original i det svenske rigsarkiv.

Karl, af guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas til 
- alle, som får dette brev at se, hilsen med alles frelser.

For at det, som sker i tiden, ikke i tidens løb skal glide bort, plejer det 
at blive foreviget med skriftligt vidnesbyrd. Da således St. Marthas alter i 
det nordre kor i vor kirke i Lund, som af vor forgænger hr. Esger — god
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ihukommelse — er blevet grundlagt fra nyt af til frelse for hans sjæl, og hen
lagt til kantoriets dignitet, i den grad er ringe og ubetydeligt i sine indtæg
ter, at dets indtægter ikke strækker til til reparationen af dets prydelser og 
til underhold af en vikar til at læse messer sammesteds, som det sømmer sig, 
har vi omhyggeligt overvejet dets fattigdom, og derfor henlægger vi og 
bestemmer og pålægger, at til evig tid skal der til dette alter være henlagt 
sognekirken i Barkåkra i vort stift, til hvilken der tilkommer os fuldkom
men patronatsret, med alle dens rettigheder, frugter og tilliggender, idet 
dog ærkebiskoppens ret sammesteds i enhver henseende forbeholdes, med 
samtykke og vilje af vort kære kapitel i Lund, dog under forudsætning 
af, at en evig vikar skal fungere i nævnte kirke i Barkåkra, indsat på ka
nonisk vis, idet han af samme kirkes indkomster oppebærer en passende 
del. Idet vi også ønsker at pryde det førnævnte alter med større pragt, 
for at gudstjenesten der kan blive desto rigere, testamenterer, skøder og 
overdrager vi ved nærværende brevs ordlyd til evig besiddelse for det sam
me alter vore to gårde i Igellosa med huse, virning, indkomster og øvrige 
tilliggender, af hvilke gårde vi har erhvervet den ene af hr. Holger, 
vor provst i Lund, og den anden af Jens Karlsen fordum borger i Lund 
med gyldigt købs adkomst, til underhold af vikaren ved det nævnte alter 
og til vor sjæls frelse, dog med det forbehold, at hr. Esger Biente, som vi 
har indsat til evig vikar sammesteds, eller den vikar, der følger efter ham, 
skal have de nævnte gårde til fri disposition til evig tid til deres egne for
mål, uden at kantoren i vor kirke i Lund eller nogen anden skal have 
nogen ret derover, med mindre samme gårde forødes, og nævnte vikar 
og hans efterfølger skal personlig eller ved andre læse messe hver dag 
for samme alter for til evig tid at mindes om vor fornævnte forgængers 
sjæl og min sjæl i samtlige messer, der læses sammesteds. Til bevis for 
alt dette og til større sikkerhed har vi ladet vort segl tillige med vort 
kære fornævnte kapitels segl hænge under dette brev. Givet i Lund i det 
herrens år 1333, fredag før kyndelmisse.

1333. 2. februar. 11
Jens Hviding pantsætter sit gods i Lindholm til Roskilde Clara kloster som pant 

for en gæld på 35 mark sølv.

Original paa universitetsbiblioteket.
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Jens, kaldet Hviding, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg anerkender i sandhed at skylde indehaverne 

af dette brev, de fromme fruer, abbedissen og konventet i Roskilde Clara 
kloster, 35 mark sølv, at betale uden indvendinger på første ting før næste 
kyndelmisse1), og for dem pantsætter jeg dem med dette brev mit rørlige 
og urørlige gods i Lindholm i Volborg herred med skove, agre, enge, 
græsgange, haver og fiskevande og alt andet, som vides at tilhøre mig. 
Men hvis jeg til betalingsterminen svigter med betalingen, skal fruerne 
årligt oppebære nævnte gods’ indtægter til mikkelsdag2), indtil omtalte sølv 
fuldstændigt betales af mig, hvilket dog ikke skal fradrages i hovedstolen. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det 
herrens år 1333 på kyndelmisse.

1) 2. februar. — 2) 29. september.

12 1333. 13. februar. Skara.
Den pavelige nuntius Petrus Gervasii, kannik i Viviers, meddeler norske bisper 

indholdet af seks pavebreve af 1332 29. januar, ved hvilke han udnavnes til pavelig 
kollektor i Sverige og Norge.

Original paa universitetsbiblioteket. *

Til de med Kristus ærværdige fædre, de herrer bisper af Oslo, Hamar, 
Stavanger og Bergen ... I skal vide, at vi Petrus Gervasii, kannik i 
Viviers og det apostoliske sædes nuntius, har modtaget den højhellige faders, 

vor herre pave Johannes 22.s ægte og sande breve, som der ikke kan næres 
mistillid til, beseglede med hans ægte bulle i hampesnor og af indhold 
som følger: Johannes, Guds tjeneres tjener (o. s.v. = Acta Pont. Svec. Cam. 
I nr. 271—276). Handlet og givet i Skara i dominikanerklostret i nær
værelse af de ærværdige og fromme mænd, brødrene Algot fra Skara og 
Matheus fra Visby, dominikanerpriorer, og de gode mænd, hr. Peder 
Strangesen, kannik i Roskilde, Jakob de Eusebio af Bughella, klerk i 
Vercelli stift og med apostolisk bemyndigelse offentlig notar samt Niels 
Torbensen, klerk i Roskilde stift, der særligt er tilkaldt og udbedt som 
vidner herom ... i det herrens år 1333 den 13. februar i den første indik- 
tion. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
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1333. 14. februar. 13
Niels Jakobsen i Malmö erklærer, at han har solgt dominikanerne i Lund fem 

boder i Malmö, som han forpligter sig til at hjemle dem.

Original i det svenske rigsarkiv.

Niels Jakobsen, indbygger i Malmö, til alle, som ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg har solgt og til evig besiddelse skødet de fromme 
mænd, dominikanerbrødrene i Lund, alt mit rørlige og urørlige gods i 
samme brødres gård i Malmö, nemlig to boder, bygget op til brødrenes 
kapel mod øst med hele pladsen imod nord langs med brødrenes 
gårds bredde, og med den halve gydes bredde imod syd ved nævnte 
huse; endvidere 3 boder ved gaden imod syd og den halve gydes bredde 
mellem nævnte huse og Mogens Sivertsens huse med pladsen i samme 
bredde, nemlig den halve gydes og de nævnte tre boders umiddelbart ved 
nævnte brødres kapel; derfor forpligter jeg mig med dette brev til at hjemle 
omtalte gods til nævnte brødre. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen 
med de gode mænds, mine medborgere rådmændene Arnold Mikkelsens, 
Niels Svendsens og Mads Bags segl hængt under dette brev. Givet i det 
herrens år 1333 på martyren St. Valentins dag.

1333. 22. februar. Rendsburg. 14
Grev Gerhard 3. af Holsten lover at tilbagegive Stralsund de breve, staden 

har givet ham som hertug Valdemar 3. af Jyllands formynder, når dennes søster 
Helvig har agtet hertug Bugislaus 4. af Stettin.

Original i Stralsund.

Gerhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, som får 
dette brev at se eller høre, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at når den 
glorværdige fyrste, junker Bugislaus, hertug af Stettin og Kassubien og 
Rügens fyrste, har fuldbyrdet sit ægteskab med den ædle jomfru Helvig1), 
datter af vor søster2), den fordums hertuginde af Jylland og nu grevinde 
af Hohenstein, og den ene er knyttet til den anden og forbundet i samliv, 
så skal vi uden indsigelse overgive de hæderværdige mænd, vore tro og 
kære venner, rådmændene i staden Stralsund og menige almue der, alle 
privilegier og breve, som nævnte rådmænd og menige almue har givet
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og befalet at opsættes om mandsed og troskab og om dagtingninger, at 
overholdes overfor den stormægtige fyrste og junker Valdemar, hertug 
af Jylland, vor kære søstersøn og os i hans navn, dog med det forbehold 
fra vor side, at nævnte rådmænd og menige almue, dersom de har nogle 
breve eller privilegier af vor nævnte søstersøn eller af os om forbund, over
enskomster eller løfter og gældsbreve, med undtagelse af breve om Dansker
nes gæld og andre breve om udøvelse af handel i kongeriget Danmark, 
hvilke fyrster der end har givet dem, skal de omgående tilbagegive os 
alle disse, som før er nævnt. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt 
under dette brev. Givet i Rendsborg i det herrens år 1333 apostlen St. 
Peters dag ad cathedra.

1) Ægteskabet kom ikke i stand og Helvig blev 1340 gift med Valdemar Atterdag. — 
2) Agnes, gift med hertug Erik 2. af Jylland.

15 1333. 12. marts.
Absalon Pedersen godkender sin moder Une Pedersdatters salg af hendes gods i 

Yllerod og Linner od til Toste Turesen.

Afskrift i Lundebogen.

Absalon Pedersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
. Af sandfærdige mænds beretning har jeg erfaret, at min kære moder 

Une Pedersdatter som betaling ved åbent brev har afhændet og solgt inde
haveren af dette brev, den gode mand Toste Turesen alt rørligt og urør
ligt gods, som hun havde i Yllerod og Linnerdd. Derfor vil jeg, at alle 
skal vide, at jeg har hjemlet samme Toste omtalte gods og godkendt 
nævnte betaling, og alle skal vide, at jeg vil anse den for gyldig. Til vid
nesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det herrens 
år 1333 på St. Gregors dag.

1333. 21. marts (SRD. VI 477 = Århusbogen f. 76V) = 1343. 30. marts.

16 1333. 22. marts. Uppsala.
Notaren Jakob de Eusebio fra Bughella vidimerer seks pavebreve af 1332. 29. 

januar, ved hvilke Petrus Gervasii udnavnes til pavelig kollektor i Sverige og Norge.

Original i det svenske rigsarkiv.

herrens navn, amen. I året 1333 efter Guds byrd den 22. marts . . . 
lod hr. Petrus Gervasii . . . det apostoliske sædes nuntius ... i nær-



11 7. April 1333 Nr. 18

værelse af mig, notar, og nedennævnte vidner . . . offentliggøre 6 åbne 
breve, udsendt af den herre pave Johannes 22. . . . Disse apostoliske breve 
havde følgende ordlyd: Johannes, guds tjeneres tjener (o. s. v. = Acta 
Pont. Svec. Cam. I nr. 271—276). Dette er handlet i Uppsala i førnævnte 
domkirkes sakristi år og dag som ovenfor, i nærværelse af de ærværdige og 
gode mænd Lars Nilsson, Johannes ved Trinitatiskirken, Nils Jonsson og ma
gister Arne, kanniker i Uppsala og Niels Torbensen, klerk i Roskilde stift, 
som var tilkaldt som vidner til foranstående. Og jeg Jakob de Eusebio 
fra Bughella . . . offentlig notar . . . har redigeret alt det ovenfor stående 
i denne officielle form . . .

1333. 26. marts. 17
Biskop Hellembert af Slesvig har indbetalt en del af sine servispenge.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Den 26. marts blev af hr. Hellembert, biskop af Slesvig ved hr. Coppus 
de Baroncellis som en del af hans servispenge indbetalt 237 T/2 florin.

1333. 7. april. Kobrow. 18
Fyrst Albrekt 1. af Mecklenburg anerkender kong Erik 6. Menveds pantsættelse 

af bederne af landsbyerne Parkentin^ Bartenshagen og Stobelow og pantsætter yder
ligere den højere domsmyndighed sammesteds til Doberan kloster.

Original i Schiverin.

Vi Albrekt, af Guds nåde herre til Mecklenburg, Stargard og Rostock, 
erkender med dette brev og erklærer offentligt, at, da fordums hr. 
Erik, Danmarks konge — from ihukommelse — som dengang sad inde 

med herredømmet over landet Rostock, havde pantsat og overladt til de 
fromme mænd, os elskelige abbed og konvent i Doberan kloster, beden 
af tre af abbediets landsbyer, nemlig af Parkentin, Bartenshagen og 
Stobelow for 300 mark i mønt fra Rostock til årlig oppebørsel, og da 
nævnte Doberan kirke på grund af samme bede led megen ilde medfart 
af vore fogder, og vi ønsker sammen med de gode formyndere og vore 
riddere at sørge for omtalte brødre i Doberans ro og fred med from om
sorg, har vi yderligere hævet 300 mark penge i mønt fra Rostock, som fuldt 
ud er betalt os, hos samme brødre, og dem vi har anvendt til indløsning af
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andet gods, som andetsteds var pantsat. For disse 300 mark overlader og 
pantsætter vi med dette brev brødrene i Doberan den hele og udelte bede 
med den højere domsmyndighed, nemlig hals- og håndsret, i deres abbedis 
tre føromtalte landsbyer, nemlig Parkentin, Bartenshagen og Stobelow og 
i alle de bol, som hører til landsbyen Stobelow og ligger på begge sider 
fiskedammen, således at aldeles ingen af vore fogder eller nogensomhelst 
anden skal oppebære noget af nævnte bede og domsmyndighed uden brød
rene i Doberan, indtil vi eller den, som til enhver tid er vor foged i Schwan, 
beslutter sig til at indløse nævnte bede med den højere domsmyndighed 
hos de førnævnte brødre til vort brug for 600 mark penge i mønt fra 
Rostock .... Handlet og givet i Kobrow ved Sternberg i år 1333 efter 
Guds byrd om onsdagen i påsken.

19 1333. 10. april.
Peder Brok pantsætter Niels Lang sit gods i Killerup og Kallerup.

Kalundborgske registratur.

Et brev om, at Peder Brok har pantsat Niels Lang, borger i Odense, 
alt sit gods i Killerup og Kallerup for 12 mark rent sølv efter kølnsk 

vægt. Givet i det herrens år 1333 lørdagen efter påske.

20 1333. 11. april.
Jens Hviding af Niløse pantsætter sit gods i Ugerløse i Ars herred til Jens Påske 

i Kalundborg for 38 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Jens Hviding af Niløse til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle skal vide, at jeg i sandhed skylder indehaveren af dette brev, Jens 
kaldet Påske, byboer i Kalundborg, 38 mark rent sølv efter kølnsk vægt, 
for hvilke jeg med dette brev pantsætter ham alt mit gods i Ugerløse i 
Ars herred med agre, enge, skove, græsgange og alle godsets tilliggender, 
at betale fuldt ud til førstkommende mikkelsdag, dog på den betingelse, 
at hvis nævnte sum ikke bliver betalt førnævnte Jens Påske til omtalte 
termin, skal samme Jens Påske årligt oppebære alle frugter og oppe- 
børsler af nævnte gods uden afkortning i hovedstolen, indtil nævnte sum 
sølv fuldt og helt bliver betalt samme Jens Påske eller hans rette arvinger
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til nævnte termin af mig eller mine arvinger. Til vidnesbyrd herom er 
mit segl sammen med de gode mænds, Jens Degns, evig vikar ved kirken 
i Roskilde, og Mads Jakobsen Tås segl hængt under dette brev. Givet 
i det herrens år 1333 søndagen Quasimodogeniti.

1333. 14. april. 21
Biskop Svend af Århus eftergiver alle, der yder Lyngby kirke hjælp, 40 dage af 

den dem pålagte kirkebod.

Oversættetse på det kongelige bibliotek.

Vi Svend af Guds nåde og miskundhed biskop i Århus, ønsker alle tro 
kristne, som får dette brev forelagt, evig salighed i herren.

Eftersom Guds apostel1) siger, at vi alle skal komme til at stå for Guds 
domstol, og enhver skal modtage og få, efter som han har handlet og 
skikket sig i legemet, hvad enten det har været godt eller ondt, da det 
er tilbørligt, at vi forud ihukommer den yderste høstens dag med gode 
gerninger, idet vi har stadig tro på og håb om at så sådant her på jorden, 
at vi af herrens godhed kan indsanke dem igen med mangfoldig frugt 
og høste i himmeriges rige, fordi det er således, at den som sår sparsom
meligt, han skal også høste sparsommeligt, og den som sår rundeligt i 
Guds velsignelse, han skal i samme velsignelse høste det evige liv. Derfor 
kommer det an på at skaffe Gud velbehagelige kristne folk, som alle af 
hjertet angrer deres synder og skrifter dem og vil række deres hånd til 
hjælp og bistand til Lyngby kirke, som med hensyn til sin egen indkomst 
er så ringe stillet, at den ikke af sin egen rente og formue kan vedligeholdes, 
eller de, som gudfrygtigt vil besøge samme kirkegård; idet vi forlader os 
på Gud den almægtige og hans hellige apostle St. Peters og Paulus’ auto
ritet og myndighed, under og eftergiver vi dem nådigt med herren 40 
dages aflad, som med bestemt bod er blevet dem pålagt og tilsagt. Givet 
under vort segl i det herrens år 1333 på martyrerne St. Tiburtus og Vale- 
rians dag.

1) Rom. 14, 10. 2. Kor. 5, 10.

1333. 24. april. 22
Tyge Nielsen af Hardeberga erklærer, at han på Skånes landsting har skødet 

sit gods i Harlosa til Lundekanniken Peder Jensen og forpligter sig til at hjemle 
ham dette gods.
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Afskrift i Lundebogen.

Tyge Nielsen, kaldet Pæling, af Hardeberga til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg med dette brev erkender, at jeg på Skånes lands
ting har skødet og med al retsmyndighed, som jeg har på dette gods, til 
fri rådighed overgivet indehaveren af dette brev, den hæderværdige mand 
hr. Peder Jensen af Nymd, kannik i Lund, mit gods i Harlosa til evig 
besiddelse, nemlig en halv gård med landbostavne, på hvilken Tule Estrid 
bor, og det gods har jeg fået af min faster, fru Bente af Gåssie, med 
agre, enge, græsgange, fiskevande, skove og alle dets andre tilliggender, 
rørlige og urørlige, for 50 mark nye skånske penge, som jeg ved indholdet 
af dette brev erkender, at jeg fuldt og helt har fået og oppebåret af 
samme hr. Peder, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle 
omtalte hr. Peder og hans arvinger nævnte gods mod enhver tiltale af 
nulevende og fremtidige. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med 
de ærværdige mænds, de herrer provsten i Lund Holger Pedersens, Lunde
gårdens official magister Peders, ridderen Jon Kås, Skånes landstingshører 
Anders Lavesens, Niels Pedersen af Vanstad torps, Lundeborgeren Esberns 
Nielsens og Aage Rades segl hængt under dette brev. Givet i det her
rens år 1333 dagen før evangelisten St. Marcus’ dag.

23 1333. 24. april. Lund.
Tingsvidne af Skånes landsting, at Jens Ubbesen, borger i Lund, har skødet det 

ham pantsatte gods i Gjordalycka i Ivetofta sogn til godsets tidligere besidder Es- 
bern Svendsen.

Afskrift i Lundebogen.

Anders Lavesen, foged i Lund og saghører på Skånes landsting, Niels 
. Jakobsen af Ellinge og Jon Kå, riddere, Jens Bentsen, kannik i 
Lund, Niels Madsen, væbner, Esbern Nielsen, Gynter Thomsen og Tord 

Jonsen, borgere i Lund, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at i det herrens år 1333 lørdagen inden evan
gelisten St. Markus’ dag overgav, afstod og skødede den gode mand Jens 
Ubbesen, borger i Lund, på landstinget i Lund i nærværelse af os og 
mange andre troværdige mænd noget gods i Gjordalycka med alt dets til
liggende, nemlig agre, enge, græsgange, vådt og tørt, beliggende i Ivetofte
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sogn — hvilket gods samme Jens Ubbesen har fået af en vis Lars Jonsen 
med retmæssig erhvervelses adkomst i form af forveds pant, således som 
det fyldigere og klarere fremgår af et af samme Lars herom udstedt åbent 
brev, og som han i længere tid har haft i sin besiddelse — til den gode 
mand, indehaveren af dette brev Esbern Svendsen, dette gods forhenvæ
rende sande besidder, til evig besiddelse, idet han lovede at hjemle samme 
Esberns omtalte gods mod enhver tiltale. Og dette erklærer vi med dette 
brev overfor alle, hvem det vedrører. Til vidnesbyrd herom er vore segl 
hængt under dette brev. Givet og handlet år dag og sted som ovenfor 
nævnt.

1333. 4. maj. Stockholm. 24
Notaren Jakob de Eusebio fra Bughella attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget 224% mark svensk af seks dr stienden af biskop Karl af Lin
kbping.

Original i det svenske rigsarkiv.

I herrens navn, amen. I det herrens år 1333 den 4. maj . . . erkendte 
Petrus Gervasii . . . det apostoliske sædes nuntius ... i nærværelse af 

mig, notar, og nedenfornævnte vidner . . ., at han . . . af hr. Karl, af Guds 
nåde biskop af Linkbping . . . havde modtaget 224 mark 2 øre penge i 
gængs svensk mønt af seksårstienden . . . Handlet i Stockholm år og dag 
som ovenfor i nærværelse af de gode mænd, hr. Peder Strangesen, kannik 
i Roskilde, Evert af Kopparberg, borger i Vesterås og Jons af Loon, 
borger i Stockholm, som særligt var tilkaldt og udbedt som vidner. Og 
jeg Jakob de Eusebio fra Bughella . . . offentlig notar . . . overværede 
personligt alt det foranstående og . . . har skrevet dette offentlige doku
ment . . .

1333. 4. maj. Stockholm. 25
Notaren Jakob de Eusebio fra Bughella attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget 180 mark svensk af annaterne i Linkbping stift.

Original i det svenske rigsarkiv.

I herrens navn, amen. I det herrens år 1333 den 4. maj . . . erkendte 
Petrus Gervasii . . . det apostoliske sædes nuntius ... i nærværelse af 

mig, notar, og nedenfornævnte vidner. . ., at han. . . af hr. Karl, af Guds 
nåde biskop af Linkbping . . . havde modtaget 180 mark penge i gængs 
svensk mønt af frugterne af ledige embeder i tre år . . . Handlet i Stock-
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holm år og dag som ovenfor i nærværelse af de gode mænd, hr. Peder 
Strangesen, kannik i Roskilde, Evert af Kopparberg, borger i Vesterås, 
og Jons af Loon, borger i Stockholm og adskillige andre vidner, tilkaldt 
og udbedt hertil. Og jeg Jakob de Eusebio fra Bughella . . . offentlig 
notar . . . har overværet alt det foranstående og . . . skrevet dette offentlige 
dokument . . .

26 1333. 4. maj. Stockholm.
Notaren Jakob de Eusebio fra Bughella attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget 300 mark svensk i subsidium af biskop Karl af Linkoping.

Original i det svenske rigsarkiv.

I herrens navn, amen. I det herrens år 1333 den 4. maj ... i nærværelse 
af mig, notar, og nedenfor nævnte vidner . . . erkendte hr. Petrus 

Gervasii. . . det apostoliske sædes nuntius . . ., at han ... af hr. Karl, 
af Guds nåde biskop i Linkoping . . . havde modtaget 500 mark penge i 
gængs svensk mønt som subsidium . . . Dette er handlet i Stockholm år 
og dag som ovenfor i nærværelse af de gode mænd, hr. Peder Strangesen, 
kannik i Roskilde, Evert af Kopparberg, borger i Vesterås, og Jons af 
Loon, borger i Stockholm, tilkaldt og udbedt som vidner hertil. Og jeg 
Jakob de Eusebio fra Bughella . . . offentlig notar . . . har overværet alt 
det foranstående og . . . skrevet dette offentlige dokument . . .

27 1333. 7. maj. Geertruidenberg.
Grev Vilhelm af Holland bemyndiger Pieter Buit til at gøre udlæg i gods tilhø

rende de øst for Elben boende danske til erstatning for det gods, som danskerne har 
frataget ham.

Afskrift i Haag.

Vi Vilhelm, greve o. s. v., gør vitterlig o. s. v., at vi med nærværende 
brev har givet og giver Pieter Buit tilladelse til at pante de danske 
øst for Elben paa følgende måde: alt det gods, som han skal pante eller 

gøre udlæg i, skal han helt og holdent bringe og stille ind under vor 
foged eller ind under den af vore dommere, under hvem han gør udlæg 
i det, for at denne skal pante det og gøre udlæg deri og ikke tage 
noget deraf bort, med mindre det sker efter vor bestemmelse. Derfor 
opfordrer vi alle vore førnævnte fogeder og dommere, at de skal være
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førnævnte Pieter behjælpelig i førnævnte anliggender, hvorved han skal 
kunne pante de danske, indtil han har fået erstatning for det, som de 
danske har frataget ham, og som han skal kunne bevise uden svig. Dette 
skal have gyldighed, indtil vi tilbagekalder det. Til vidnesbyrd o. s. v. 
Givet i St. Geertruidenberg, fredagen efter majdagen i året 33.

1333. 13. maj. 28
Jens Revel skøder Peder Rytze en del af Løgismose.

Regest i Eline Gøyes jordebog.

Ftørst et brev, at Jens Revel skøder sin broder Peder Rytze den andel 
i Løgismose, som han arvede efter sin broder Vagn Nielsen. Givet 
Kristi himmelfartsdag 1333.

1333. 15. maj. Uppsala. 29
Notaren Jakob Eusebio fra Bughella attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget 265 mark svensk af Jordan, økonomen ved Uppsala domkirke.

Original i det svenske rigsarkiv.

I herrens navn, amen.
I det herrens år 1333 den 15. maj . . . erkendte hr. Petrus Gervasii 

. . . det apostoliske sædes nuntius ... i nærværelse af mig, notar, og de 
nedenfornævnte vidner . . ., at han af den gode mand Jordan, økonom 
ved domkirken i Uppsala og kollektor af romerskatten, som kaldes Sankt 
Peters penge, havde modtaget og fået 265 mark svensk ... Dette er handlet 
i Uppsala i nærværelse af de gode mænd, de herrer provster, Lars af 
Vallen tuna, Öden og Peter af Färentuna, kanniker i Uppsala og Peder 
Strangesen, kannik i Roskilde og adskillige andre vidner, som var til
kaldt og udbedt hertil. Og jeg Jakob de Eusebio fra Bughella . . . offentlig 
notar . . . har overværet alt det foranstående og . . . skrevet dette offent
lige dokument . . .

1333. 15. maj. Uppsala. 30
Notaren Jakob de Eusebio fra Bughella attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget 736 mark svensk af ærkedegnen Thomas og kanniken Johan 
i Uppsala af annaterne i Uppsala stift.

Original i det svenske rigsarkiv.

2. Række. XI. 2
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I herrens navn, amen. I det herrens år 1333 den 15. maj . . . erkendte 
hr. Petrus Gervasii . . . det apostoliske sædes nuntius ... i nærværelse 

af mig, notar, og de nedenfor nævnte vidner . . ., at han af de ærværdige 
og gode mænd, de herrer Tomas, ærkedegn, og Johan ved St. Trinitatis- 
kirke, kannik i Uppsala, kollektorer af det første års frugter af ledige 
embeder, har modtaget og fået . . . (736 mark 7 øre og 1 ørtug) svensk 
. . . Dette er handlet i Uppsala i nærværelse af de gode mænd, de herrer 
provsten, Lars af Vallentuna, Öden og Peter af Färentuna, kanniker i 
Uppsala og Peder Strangesen, kannik i Roskilde og adskillige andre vidner, 
som var tilkaldt og udbedt hertil. Og jeg Jakob de Eusebio fra Bughella 
. . . offentlig notar . . . har overværet alt det foranstående og . . . skrevet 
dette offentlige dokument . . .

31 1333. 18. maj.
Biskop Hellembert af Slesvig har indbetalt en rate af sine servispenge.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Samme dag1) blev der af hr. Hellembert, biskop af Slesvig modtaget 138 
guldfloriner, som blev betalt gennem Herman af Xanten, gejstlig fra 

Kølns stift og hans befuldmægtigede, som en del af hans servispenge.
1) 18. maj.

32 1333. 25. maj.
Johan Hasendorp erkender på Eggert Brockdorfs vegne modtagelsen af 3047 mark 

sølv, som Gisle Elinasson og Karl Näskonungsson på kong Magnus af Sveriges vegne 
havde deponeret hos rådet i Lübeck.

Original i Lübeck.

Jeg Johan Hasendorp erklærer med dette brev offentligt, at jeg på rid
deren hr. Eggert Brockdorfs vegne af de gode mænd, rådmændene i 

staden Lübeck har modtaget 3047 mark rent sølv, som de velbyrdige rid
dere, hr. Gisle Elinasson og Karl Näskonungsson havde deponeret hos dem 
på den berømmelige herre kong Magnus af Sverige og Norges vegne. Med 
hensyn til denne sum penge anser jeg mig for fuldt afregnet og tilfreds
stillet og erklærer i førnævnte hr. Eggerts navn og på hans vegne råd
mændene i Lübeck og alle deres borgere at være kvit og fri og fritagne 
for ethvert heraf følgende retskrav. Vidner herom er Markvard Rastorf
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og Herman Langelo, hvis segl sammen med mit er hængt under dette 
brev. Givet i det herrens år 1333 tirsdagen i pinsen.

1333. 25. maj. 33
Vilhelm Jensen i Kastrup erkender at skylde sin frænde Peder Povlsen i Krøjerup 

3 mark sølv og lover eventuelt at give sit gods i Tømmerup som pant herfor.

Original i rigsarkivet.

Vilhelm Jensen i Kastrup til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg til den gode mand Peder Povlsen i Krøjerup, 
min kære frænde, indehaveren af dette brev skylder og i sandhed er for
pligtet for 3 mark rent sølv i kølnsk vægt at betale ham fuldt ud uden 
nogen tvivl på første ting før nærmest kommende St. Hans, på det vil
kår, at hvis jeg svigter med betalingen, pantsætter jeg fra da af med dette 
brev nævnte Peder Povlsen alt mit gods i Tømmerup med marker, skove, 
enge, græsgange, fiskevande og alt andet rørligt og urørligt tilliggende til 
nævnte gods, således at dets frugter årligt skal tilfalde nævnte Peder Povl
sen. Også hvis jeg får indløst nævnte gods i selve året, skal oftenævnte 
Peder oppebære dets frugter uden at de medregnes til gældens hovedstol. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det 
herrens år 1333 på paven og martyren St. Urbans dag.

1333. 28. maj. Avignon. 34
Pave Johannes 22. pålægger kristenheden i de lande, hans nuntius til de nordiske 

lande Petrus Gervasii skal passere på rejsen, at tage vel imod ham.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore ærværdige brødre patriarkerne, ærkebisperne og bisperne og 
vore kære sønner de udvalgte bisper, abbederne, priorerne, dekanerne, 
provsterne, ærkedegnene, ærkepræsterne, sognepræsterne og kirkernes an

dre prælater og deres vikarer og desuden til kapitlerne, konventerne og 
de andre gejstlige personer, regelbundne og verdensgejstlige, eksimerede 
og ikke-eksimerede af cistercienser-, cluniacenser-, præmonstratenser-, 
camaldolenser-, benediktiner- og andre ordener og til johanniternes, de 
tyske marieridderes, caletravaordenens og humiliaternes magistre, pri-

2*
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orer og præceptorer, og også til de velbyrdige mænd hertugerne, fyrsterne, 
markgreverne, greverne, baronerne, seneskalerne, jus ti tiårerne, podesta- 
erne, høvedsmændene, rektorerne, fogederne, officialerne og de andre 
verdslige herrer og også alle samfund og kommuner af stæder, lande, 
borge, byer og alle andre lokaliteter og alle og enhver, til hvem dette 
brev måtte komme. Da vi har ladet indehaveren af dette brev, vor kære 
søn magister Petrus Gervasii, kannik i Viviers og det apostoliske sædes 
nuntius, sende først til Danmarks rige og derfra til Norges og Sveriges 
riger i visse hverv for os og romerkirken, beder, påminder og opfordrer 
vi med herren indstændigt eder alle til at have ham anbefalet til velvilje, 
når han rejser gennem eller opholder sig i Eders lande, områder, havne 
og lokaliteter, således at I afholder Eder fra at besvære eller forurette 
ham eller hans tjenere på personer eller ejendele, og så vidt det står til 
Eder ikke lader andre gøre det, men snarere i ærbødighed mod os og 
det romerske sæde beredvilligt og frit sørger for at yde dem sikkert lejde 
under rejse og ophold, hvis han beder Eder derom, således at han med 
rette kan meddele kærkomne efterretninger om Eder, og vi som følge 
deraf kan anbefale Eders hengivenhed i herren; dette brev skal blot have 
gyldighed, sålænge han selv er beskæftiget med nævnte hverv. Givet i 
Avignon 28. maj i vort 17. år.

35 1333. 5. juni. Skara.
Notaren Jens Nielsen, klerk i Lund, attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget en sum penge fra forskellige personer i Linkoping stift som 
hjalp til Det hellige land.

Original i det svenske rigsarkiv.

I herrens navn, amen. I året efter Guds byrd 1333 den 5.juni. . . er
kendte Petrus Gervasii . . . det apostoliske sædes nuntius ... i nærvæ

relse af mig, notar, og nedenfornævnte vidner . . ., at han ... af bispen 
hr. Karl og af provsten og kapitlet i Linkoping havde modtaget ... 14 mark 
sølv efter Skaras vægt og 9 mark gotlandsk . . . ydet som gave til hjælpen 
for Det hellige land af forskellige personer i staden og stiftet Linkoping. 
. . . Dette er handlet i Skara i dominikanerklostret, år og dag som oven
for i nærværelse af de gode mænd, hr. Peder Strangesen, kannik i Roskilde, 
og Jakob de Eusebio fra Bughella, klerk i Vercelli stift og med pavelig 
bemyndigelse offentlig notar, som særligt var tilkaldt og udbedt herom.
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Og jeg Jens Nielsen, lundensisk klerk og med pavelig bemyndigelse offent
lig notar, har personligt overværet alt det foranstående sammen med før
omtalte vidner og . . . skrevet dette offentlige dokument og redigeret det 
i denne offentlige form og sammen med vedhængning af nævnte hr. 
nuntius’ segl efter opfordring og henstilling signeret det med mit vante 
mærke.

1333. 5. juni. Skara. 36
Notaren Jens Nielsen, klerk i Lund, attesterer, at den pavelige nuntius Petrus 

Gervasii har modtaget en sum penge af gejstligheden på Gotland,

Original i det svenske rigsarkiv.

I herrens navn, amen. Alle, som ser dette offentlige dokument, skal vide, 
at i det herrens år 1333 den 5. juni ... i nærværelse af mig, notar, 

og nedenfornævnte vidner. . . erkendte Petrus Gervasii. . . det apostoliske 
sædes nuntius . . ., at han . . . af hr. Johannes, ærkedegn i Linköping, på 
sognepræsterne på Gotlands vegne — i Linköping stift — havde mod
taget 264 små guldfloriner og 1 florin de massa1), fremdeles 6 skilling 4 
penning sølv i grot Tournois og 2T/2 pund 1 skilling sterling, indsamlede 
såvel af restancer som af seksårstienden og af frugterne af embederne, som 
tidligere har været ledige i to år på nævnte Gotland. . . . Handlet og givet 
i Skara i dominikanerklostret år og dag som ovenfor i nærværelse af de 
ærværdige mænd, de herrer Karl, dekan i Linköping, Peder Strangesen, 
kannik i Roskilde, og Jakob de Eusebio fra Bughella fra Vercelli stift, 
med pavelig bemyndigelse offentlig notar, som var særligt tilkaldt og ud
bedt som vidner hertil. Og jeg Jens Nielsen, lundensisk klerk og med 
pavelig bemyndigelse offentlig notar, har personligt sammen med de før
omtalte vidner overværet alt det foranstående og efter opfordring af nævnte 
hr. ærkedegn skrevet dette offentlige dokument og redigeret det i denne 
offentlige form og sammen med vedhængningen af nævnte nuntius’ segl 
efter opfordring og anmodning signeret det med mit vante mærke.

1) Jf. note 36 til 1334 30/8 (nr. 152).

[1333]. 7. juni. Stockholm. 37
Kong Magnus af Sverige beder rådet i Lübeck give de holstenere lejde, som han 

skal udbetale visse pengesummer i Lübeck,

Original i Lübeck.
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Vi Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, hilser 
Eder ærværdige herrer, borgmestre og rådmænd i Lübeck, oprigtig 
med Gud.

Eftersom vi har forstået, at der er opstået strid mellem Eder og nogle 
holstenere, hvilke holstenere vi endnu skylder at betale en sum sølv i 
Eders stad1), beder vi Eder indstændigt, at I af kærlighed til os vil give 
de personer, som efter vor ordre skal oppebære dette sølv, sikre freds- og 
lejdevilkår, sålænge de af den grund er tvunget til at opholde sig hos 
Eder. Gør I det for os, vil vi være Eder meget taknemmelige. Lev vel med 
Kristus. Skrevet i Stockholm mandagen i ugen efter Kristi legemsfest.

1) Jf. 1332. 4. november, DRB. II 10 nr. 403.

38 1333. 9. juni. Avignon.
Jakob Lok fra Viborg stift får som overbringer af nogle pavebreve til den pavelige 

nuntius Petrus Gervasii udbetalt et beløb af det pavelige kammer.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Samme år og sted1) som ovenfor den 9. juni har Jakob kaldet Lok fra 
Viborg stift, som havde fået overdraget visse pavebreve og andre 

breve vedrørende romerkirkens forretninger, som han skulde bringe til 
Sverige til den gode mand Petrus Gervasii, kannik i Viviers og det apo
stoliske sædes nuntius, modtaget fra vor herre pavens kammer af førnævnte 
hr. kammermester seks solidi grot i Toursmønt samt en obol, og han har 
anerkendt, at han har fået og modtaget dem til sine omkostninger på 
rejsen til de egne, idet broder Johannes Aves, hr. pavens pønitentiar, 
fungerede som tolk. Vidner er de herrer Guillelmus de Bos, klerk i vor herre 
pavens kammer, og Johannes Cortoys, sognepræst i Miannay i Amiens stift.

i) '333 * skatkammeret i Avignon.

39 1333. 10. juni. Østrup.
Biskop Svend af Århus bemyndiger prioren Mads i Randers til at tilbageskøde 

Århus kapitel det gods i Rovsø, som afdøde provst Karl havde skødet til underhold 
af to peblinger.

Afskrift i Århusbogen.

Svend, af Guds nåde biskop af Århus, til alle, som ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.
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I skal vide, at vi med dette brev giver indehaveren af dette brev hr. 
Mads, prior i Randers, fuldmagt til at skøde det gods i Rovsø og Hald 
herred, som hr. Karl, provst — god ihukommelse — i vort navn efter 
henstilling af vort kære kapitel frit testamenterede og skødede samme hr. 
Mads på Hald herredsting til underhold af to peblinger, tilbage til vort 
kære kapitel, dog således at kannikerne i vort førnævnte kapitel til evig 
tid skal underholde to egnede peblinger med fødevarer og andre fornø
denheder for hr. Karls sjælefreds skyld. Til vidnesbyrd herom er vort segl 
hængt under dette brev. Givet i Østrup i det herrens år 1333 ottende
dagen efter Kristi legemsfest.

1333. 14. juni. Lübeck. 40
Biskop Henrik af Lübeck vidimerer kong Valdemar 3.S privilegium til Lübeck 

af 1326. 14, august.

Original i Lübeck.

Henrik, af Guds nåde biskop af Lübeck, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Vi erklærer med dette brev, at vi har set nedenfor skrevne brev, uskra
bet, ustungent, ufordærvet og ubeskadiget i enhver henseende men i alt 
indeholdende disse ord. Valdemar, af Guds nåde de danskes og venders 
konge (o. s. v. .. DRB. II, 9 nr. 294). Og vi Henrik, omtalte biskop af 
Lübeck, har ladet vort segl hænge under dette brev til vidnesbyrd om 
vor vidimation. Givet i Lübeck i vor bispegård i det herrens år 1333 den 
14. juni.

1333. 18. juni. 41
Pelworm, Bøking og Horsbøl herreder lover junker Otto, Kristoffer 2.s søn, troskab. 

Kalundborgske registratur.

Et brev af menigheden i Pelvorm-, Bøking- og Horsbøl herreder, at de 
lover at være hr. Otto, kong Kristoffers søn, huld og tro og aldrig 

at skilles fra ham hverken i nød eller lyst. Givet i det herrens år 1333 
på Markus og Marcellianus’ dag.

1333. l.juli. 42
Peder Brok pantsætter sit gods i Søfælde og Søfældefang til Otto Spliet for 100 

mark sølv.
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Original i rigsarkivet.

Peder, kaldet Brok, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle såvel nulevende som fremtidige skal vide, at jeg erkender i 

sandhed at skylde indehaveren af dette brev, den gode mand Otto Spliet 
100 mark rent sølv, at betale fuldt og helt i staden Kiel til førstkommende 
Sankt Jakobs dag1) om et år med rent sølv eller efter kølnsk vægt, eller 
med 5 skilling grot i mønt fra Tournois for hver mark sølv eller med 15 
skilling kronede sterlinger for hver mark sølv. For dette sølv pantsætter 
jeg ham med dette brev alt mit gods i Søfælde og Søfældefang, nemlig 
9 læster korn i årlige indtægter med alt dets tilliggende, rørligt og urør
ligt, nemlig huse, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, med tørt og 
vådt, at indløse til førnævnte termin for omtalte sølv, dog på den betin
gelse, at hvis nævnte sølv ikke bliver betalt ham til foranskrevne termin 
og på førnævnte sted, skal alt det omtalte gods med alt dets tilliggende, 
rørligt og urørligt, tilfalde omtalte Otto Spliet og hans rette arvinger til 
evig besiddelse såsom lovligt skødet. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
sammen med de gode mænds, nemlig hr. Anders Pedersens, Timme 
Timmesens, Niels Olufsens, Mads Nielsen af Sludes segl hængt under 
dette brev. Givet i det herrens år 1333 torsdagen efter apostlene St. Peters 
og Paulus’ dag.

1) 25. juli.

43 1333. 3. juli.
Klaus Blok erkender at have fået gården Magelund i pant af Peder Brok for 200 

mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Klaus, kaldet Blok, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
- Jeg vil med dette brev gøre vitterligt for nulevende og fremtidige, 

at hvis indehaveren af dette brev, den gode mand Peder Brok betaler 
mig 200 mark sølv efter kølnsk vægt i staden Kiel til førstkommende 
mikkelsdag1) om et år eller inden omtalte mikkelsdag, forpligter jeg mig 
og lover på tro og love bestemt med dette brev sammen med de velbyr
dige mænd, nemlig hr. Dose Blok, ridderen, og Timme Timmesen, som 
sammen med mig med håndslag har lovet dette, og hvis segl sammen 
med mit er hængt under dette brev, uden modsigelse og uden spidsfin
digheder frit at afstå og tilbageskøde ham hans gård Magelund og Mage-
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ridder. 1334: 116, 117. — 62. N. Strange- 
sen. 1336: 296. — 63. N. Svendsen, borger 
i Malmö. 1333: 13. — 64. N. Tordsen. 
1333: 88. — 65. N. Tuesen af Klapathorp. 
1334: 104. — 66. N. Uffesen. 1336: 327. 
— 67. N. Vind, væbner. 1334: 127.

Nikolaus: 1. N. af Preussen, kannik på 
Øsel. 1333: 86. — 2. N. franciskaner
guardian i Stralsund. 1333: 59. — 3. N. 
af Buch, præst i Rostock? 1335: 208. — 4. 
N. Brockdorf, holstensk ridder. 1335: 230, 
231. — 5. N. Ditmarschen, borger i Lü
beck. 1335: 221. — 6. N. Geyvi, estnisk 
vasal. 1336: 260. — 7. N. Krummedige, 
holstensk ridder. 1333: 6. 1334: 147. — 8. 
N. Langelo, holstensk ridder. 1333: 65, 66. 
— 9. N. Mönch, borger i Lübeck. 1335: 
227. — 10. N. Rehorst, borger i Lübeck. 
1335: 221. — 11. N. Reventlow, holstensk 
ridder. 1333: 56. 1335: 228.

Nils: 1. N. Jonsson, kannik i Uppsala. 1333: 
16. — 2. N. Abjörnsson, svensk ridder. 
1333: 76. 1334: 110, 112. 1336: 265, 287. 
— 3. N. Nipetz. 1336: 265.

Nite se Peder.
Nyborg se Gødeke.
Næve se Henrik og Herman.

O

Odinkarl Bondesen, ridder. 1336: 329.
Oluf: 1. O., biskop af Reval. 1333: 86, 87. 

1334: 152, 177, 178, 179. 1336: 260. — 2. 
O., kannik i Lund. 1334: 152. — 3. O. 
Esbernsen, kannik i Lund. 1334: 129. — 
4. O. Lille, præst. 1334: 127. — 5. O. 
Kjeldsen, gejstlig i Lunds stift. 1334: 171. 
— 6. O. Bæsing. 1336: 277. — 7. O. Eskil- 
sen. 1334: 103. — 8. O. Flemming, ridder. 
1333: 78. — 9. O. Lunge. 1335: 230, 231. 
1336: 333-

Oom se Folkvin.
de Ortoli se Bernardus.
Otto: 1. O., underprior i Greifswald. 1336: 

322, 323. — 2. O., junker, Kristoffer 2.s 
søn. 1333: 41, 70, 71, 72, 81, 83, 84. 1334: 
120, 133, 143, 144, 145, 146, 147. 1336: 
309. — 3. O. Elesen. 1336: 289. — 4. O.

Limbæk. 1335: 225. — 5. O. Spliet 1333: 
42.

Ove: 1. O. Hase, ridder. 1334: 103. 1335: 
193. — 2. O., Søn af Ingvar Hjort. 1335: 
243, 244, 245.

P
Påske se Jens.
Palk se Jakob.
Palle: 1. P., provst og kannik i Århus. 1335: 

192. — 2. P., præst i Kettrup. 1335: 226. 
3. P., præst i Høm. 1334: 130. — 4. P. 
Jakobsen. 1334: 130. — 5. P. Ovesen i 
Åbosyssel. 1334: 132.

Papendorf se Henneke.
Peder: I P. Jonsen (Jensen), dekan i Lund. 

1333: 47, 76. 1334: 127, 129. Ærkebiskop 
af Lund. 1334: 169, 189, 190. 1335: 191, 
197, 198.1336:269—72, 282, 286, 313, 314, 
334. — 2. P., biskop af Odense. 1333: 54. 
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46 1333. 12. juli. Lund.
Kong Magnus af Sverige tager spedalskhuset i Lund under sit varn, fritager 

det for afgifter til kongen og overlader det sagefaldet af dets undergivne.

Afskrift i Langebecks diplomatarium.

Magnus, af Guds nåde svenskernes, goternes, Skånes og Norges konge, 
til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi tager indehaverne af dette brev, de spedalske i 
staden Lund tillige med deres gods og deres undergivne under vor fred 
og vort værn til særlig beskyttelse, og overlader dem alt deres gods frit 
og undtaget at være for al ledings tynge, ombudsmandens krav, inne, 
stud og de øvrige byrder og tjenester, som hører til vor ret, idet vi viser 
dem den særlige nåde, at alle og enhver af deres undergivne ikke skal 
svare andre end dem for deres forseelser med hensyn til vor ret. Derfor 
forbyder vi strengt ved vor nåde, at nogen af vore fogder eller deres 
officialer eller nogen anden på nogen måde fordrister sig til at an
taste dem imod dette brevs ordlyd, såfremt han vil undgå vor kongelige 
hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet 
i Lund i det herrens år 1333 mandagen efter Sankt Knud konges og mar
tyrs dag i vor nærværelse.

47 1333. 12. juli. Lund.
Ærkebiskop Karl af Lund og 13 andre gejstlige og verdslige bevidner, at kong 

Magnus af Sverige har lovet at betale Danmarks gæld til Ludvig Albertsens enke 
Else.

Referat hos Hvitfeld.
O

Ar 1333 har ærkebiskop Karl af Lund, Peder Jonsen, dekan, Knud 
. Eriksen, ærkedegn, Jens Uffesen, Anders Nielsen, Niels Jakobsen, 
Niels Hak, Holger Nielsen og Peder Laksmand, riddere, Sakse Pedersen, 

Peder Torbensen, Jakob Pedersen af Turstorpsø, Niels Hak af Ljungby og 
Jakob Jonsen, væbnere, om mandagen1) efter Sankt Knud konges dag i 
Lund i Gråbrødre kloster rejst tiltale mod kong Magnus, Sveriges, goter
nes, Skånes og Norges konge i hans råds og gode mænds nærværelse på 
fru Elses, hr. Ludvig Albertsens enkes vegne om nogen gæld, som hendes 
salig herre havde pådraget sig for Danmarks bedste. Da svarede kongen 
forstandigt og godt, at han vilde give hende pant og anvisning på disse
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penge, efter hvad der fordum var besluttet med dem i Kalmar, og han 
vilde for hele Skånes skyld ingen uret gøre hende. Derpå modtog hun 
deres bevis.

Hvitfeld har anden dag sikkert en misforståelse af latin feria secunda — mandag.

1333. 26. juli. Avignon. 48
Pave Johannes 22. meddeler ærkebiskop Karl af Lund og hans lydbisper, at kong 

Filip 6. af Frankrig vil stille sig i spidsen for et korstog til Det hellige land, 
og at der derfor skal udskrives en seksdrstiende.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore ærværdige brødre ærkebiskop Karl af Lund og hans lydbisper, 
hilsen.

Ikke uden stor bitterhed i sindet må alle den katholske tros dyrkere 
indprente i frisk erindring Det hellige lands bedrøvelige besættelse og 
ynkværdige tilstand1), det som alt længe har været genstand for bespot
telse og uret fra de troløse agarenere2), Kristi kors’ fjender, til svar for
hånelse af vor frelser og til uret og foragt mod kristenheden; de må også 
med sorgfyldt opmærksomhed tage i betragtning, at Sions datter, nemlig 
Det hellige land i følge profetens3) forudsigelse »ligger forladt som en 
vogterhytte i vingården og som et natteskur i græsmarken«, og at nævnte 
hellige lands byer og højhellige lokaliteter er forvandlet til en ørken ved 
de troendes fordrivelse fra det land, som livets skaber bestemte til den 
glorværdige jomfrus og moders forløsning og sin egen ærværdige byrd og 
udvalgte til sin lidelse og død. Oh, hvor må alle troende føle sorg over, 
at det sted, som Kristus har gjort helligt ved sin nærværelse, vanhelliges 
ved, at hans bespottere skændigt har slået sig ned der. Oh, hvor må de 
jamre over, at det land, hvor menneskeslægten blev befriet fra det gamle 
fangenskabs åg, nu er bragt i vanærende trældom. Oh, hvor skammelig 
en skændsel for alle kristne, at der, hvor Guds søn ved sin timelige død 
på korset udfriede os alle fra den evige døds korsfæstelse, der hersker nu 
til stadighed den bitre bespottelse og den græsselige forhånelse, og den 
babyloniske fjende4), den skændige ægyptiske konges5) vildsomme streng
hed er ikke tilfreds hermed, nej han har til hensigt, efter hvad mange 
troværdige mænd beretter, bestandig at føje smerte til de omtalte sår og 
med sine skændige styrker besætte andre kristne steder i nærheden af Det
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hellige land. Idet nu vor kære søn i Kristus Frankrigs berømmelige konge 
Filip6) som allerkristeligste fyrste er gået i sine forgængere — berømmelig 
ihukommelse — Frankrigs allerkristelige kongers spor6a), som opflammet af 
glødende kærlighed og hengivenhed allerede i forbigangne tider lagde sig 
Det hellige lands sag særligt på hjerte og fremmede den med iver og 
gunst som Kristi tro stridsmænd og standhaftige forkæmpere, og har under
kastet omtalte forhold en skyldig overvejelse, vil han ved skyldig tjeneste
ydelse i dette liv vise sin taknemmelighed mod samme vor frelser, som 
har ophøjet ham til konge, og gøre sig velanskreven i himlen, give alle 
troende et eksempel til undsættelse af nævnte hellige land og forberede 
vejen. I ønsket om at få opfyldt den store længsel, som han i lang tid, 
ja endogså førend han overtog regeringen i det rettroende kongerige 
Frankrig, havde næret om at komme omtalte land til undsætning i dets 
nød og elendighed og drage over havet for at hjælpe det, har han derfor 
ved sine officielle befuldmægtigede og sendebud, som han i dette ærinde 
ved flere lejligheder havde sendt til det apostoliske sæde, med indtræn
gende og gentagne bønner ydmygt bedt os om, at vi for mere virksomt 
at hjælpe føromtalte land vilde værdiges at anordne et almindeligt felttog, 
befale at lade det livgivende kors’ ord prædike med den sædvanlige aflad 
for alle troende kristne for at gennemføre toget på en værdigere og nyt
tigere måde, indsætte førnævnte konge som leder og høvedsmand for 
samme tog og hele den kristne hær, som på Guds tilskyndelse skulde sætte 
over havet, og bevilge bestemte subsidier for gennemførelsen af dette 
felttog. Vi anbefaler derfor på mangfoldig måde med herren samme konges 
hellige hensigt og den glødende medfølelse, som samme konge nærer for 
nævnte lands ak så ynkværdige stilling, og vi glæder os og jubler med 
ham, og vi priser og takker ham ydmygt, fordi han har værdigedes at ind
give kongens hjerte et så fromt og så gavnligt forsæt, og vi ønsker, at dette 
hellige værk med Guds hjælp — det er jo hans egen sag, det drejer sig 
om — må få et heldigt udfald og opnå den ønskede fremgang. Idet vi 
derfor forud havde en velovervejet og omhyggelig drøftelse af sagen med 
vore brødre7), bifalder vi kongens fromme og hellige følelser og imøde
kommer hans hengivne bønner til Gud den almægtiges ære, til den ka- 
tholske tros ophøjelse og udbredelse, til alle troendes sjælefrelse, til befri
else af det omtalte land og til udryddelse af førnævnte fjender, anordner 
vi i nærværelse af samme sendebud og befuldmægtigede og af en talrig 
mængde prælater og andre troende ved den romerske kurie med aposto-



^9 26. Juli 1333 Nr. 48

lisk myndighed og vore nævnte brødres råd almindeligt felttog til det hel
lige land, og indsætter vi omtalte konge som leder og høvedsmand for 
toget og hele den kristne hær, som vil drage over havet, og desuden har 
vi i et andet brev derom8) befalet at prædike korsets ord for alle kristne 
med bestemte nåder og bevillinger. Og kongens nævnte befuldmægtigede 
og sendebud, der ved hans åbne brev, forelagt os og vore brødre, havde 
tilstrækkelig og særlig fuldmagt dertil, tiltrådte straks på hans vegne og 
i hans navn i nærværelse af vore brødre og de andre føromtalte mænd 
det felttog, vi som omtalt havde anordnet, og modtog stillingen som gene
ralkaptajn og leder af toget og nævnte hær, og med hånden på de hellige 
evangelier svor de, således som de havde mandat til, ved samme konges 
sjæl, at kongen til 1. august i det herrens år 1336, som vi lod ansætte 
som frist for samme konge og alle, som havde taget eller vilde tage korset, 
til at drage over havet på omtalte tog, vilde påbegynde toget og reelt 
og i egen person gennemføre det, forsåvidt der ikke forelå en berettiget 
og lovlig forhindring, dog under bestemte vilkår, måder og former, som 
udførligere er optegnet i et andet brev fra os og i kongens omtalte brev. 
I betragtning af, at et så vanskeligt og byrdefuldt værk kræver utallige 
omkostninger, og i ønsket om til hans ære, som indviede dette land med 
sit eget blod, idet han forløste menneskeslægten, med omhu og iver at 
anvende pavemagten til støtte for disse udgifter, har vi overvejet alt det 
foranstående med værdig opmærksomhed og afholdt mange forhandlinger 
og overvejelser derom til forskellige tider med samme vore brødre, hvor
efter vi med apostolisk myndighed og med nævnte brødres råd lader på
lægge en tiende i seks år fra udstedelsen af dette brev af alle gejstlige 
indkomster og oppebørsler over hele verden, dog med undtagelse af Jo- 
hannitterhospitalets og de andre ridderordeners personer og godser og af 
andre gejstlige personer, som med gyldig tilladelse personligt vil drage 
over havet på det hellige felttog; den vil være at betale fuldt ud hvert 
år i nævnte seksårsperiode til to terminer, nemlig halvdelen til kyndel
misse9) og den anden halvdel til St. Hans10), af Eder11) og af alle ærke
bisper, bisper og gejstlige personer, eximerede eller ikke, i hele verden 
uanset deres dignitet, rang, stilling, stand, orden eller regel, og vi vil ikke, 
at de eller nogen af dem skal påberåbe sig noget privilegium eller nogen 
bevilling i den sag uanset deres ordlyd og udtryk, dog med undtagelse 
af hospitalets og de omtalte ridderordners personer og godser og de andre, 
der ovenfor er undtaget fra betaling af denne tiende; og den vil være
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at anvende til hjælp for Det hellige land og andetsteds mod vantro og 
fjender af den katholske tro med nedenanførte begrænsning, nemlig at 
på steder og i egne, hvor denne tiende i et bestemt tidsrum er bevilget 
nogle, skal den tiende, vi nu har pålagt, i disse egne indsamles og opkræ
ves, når denne bevillingsfrist er udløbet, i den tid, der da er tilbage af 
de næste seks år efter udløbet af samme bevilling, således at dobbelt op
krævning af denne tiende ikke finder sted i noget tilfælde, og at de, der 
som omtalt med lovlig tilladelse drager over havet, er undtaget fra at 
yde tiende af deres gejstlige indtægter og oppebørsler på følgende måde, 
nemlig at tienden for de første to år af andre end stiftsbisper, eximerede 
eller ikke, skal deponeres hos deres stiftsbisper, og tiender af stiftsbisperne 
hos deres domkirkers kapitler at anvende til brug for dem selv, hvis de 
drager over havet, eller til hjælp for Det hellige land og på anden måde 
mod vantro og fjender af troen, hvis de ikke drager over havet. Det er 
dog vor vilje, at de, hos hvem nævnte tiende deponeres, skal love dem, 
af hvem de modtager den, at de vil udbetale tienden til dem, når de 
drager over havet, og at disse personer skal være pligtige at yde tiende
indsamlerne en passende kaution for, at de ufortøvet vil betale indsam
lerne tienden af det tredie år i det tilfælde, at de ikke kommer til at drage 
over havet. Men det er vor vilje, at opkrævningen og modtagelsen af 
nævnte tiende såvel fra Eder som fra de øvrige ærkebisper og bisper og 
andre gejstlige personer i alle de omtalte egne skal finde sted uden nogen 
form for uret og undertrykkelse, og at I og hver især af Eder, som vi med 
dette brevs myndighed indsætter hver i sin stad og stift, og også de andre 
ærkebisper og bisper i alle de føromtalte egne, som vi med andre breve 
ligeledes indsætter som indsamlere af denne tiende i hver sin stad og stift, 
personligt eller ved een eller flere andre, som I lader antage til opkræv
ning og indsamling af denne tiende, med vor myndighed skal tvinge 
samme eximerede eller ikke eximerede personer rundt om i verden til 
at betale nævnte tiende af alle deres gejstlige indtægter og oppebørsler 
efter den måde, skik og sædvane, som hidtil er iagttaget ved opkrævning 
og indsamling af sådan tiende, i de nævnte seks år til ovenanførte terminer 
under nedenanførte indskrænkning og form med kirkens straf og tillige 
med beslaglæggelse af deres gejstlige frugter, indtægter og oppebørsler 
i samme Eders stæder og stifter, hvis I finder det hensigtsmæssigt, idet 
I ikke giver adgang til appel, dog således at I ikke på nogen måde ud
strækker denne tvangsmyndighed til gejstlige frugter, indtægter og oppe-
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børsler udenfor Eders stæder og stifter, og at I ikke i noget tilfælde per
sonligt eller ved een eller flere andre påkalder eller lader påkalde den 
verdslige magts hjælp til at gennemføre sådan tvang, med mindre andet 
herom bliver anordnet af samme sæde på grund af førnævnte betalings
nægteres formastelighed. Disse gejstlige personer kan I også efter skyldig 
absolution fra bandlysnings-, suspensions- og interdiktsdomme, hvis nogle 
måske har pådraget sig samme ved ikke at betale nævnte tiende til de 
af os fastsatte terminer, efter at have pålagt dem en heldbringende bod 
med apostolisk myndighed dispensere fra den lovovertrædelse, de måske 
har pådraget sig ved skønt bundne af nævnte domme at have holdt guds
tjeneste eller på anden måde taget del deri, blot det ikke er sket af foragt 
for nøglemagten. Derfor påminder, beder og opfordrer vi indtrængende 
Eder alle og foreskriver og pålægger Eder ved apostolisk brev, at I og 
hver især af Eder nidkært betaler omtalte tiende af Eders gejstlige indtæg
ter og oppebørsler efter tiendens takst, hvis I plejer at betale efter den, 
og ellers efter den hidtil iagttagne sædvane ved opkrævning af sådan ti
ende i nævnte seks år til samme terminer, idet I betaler halvdelen af samme 
tiende til hver af de nævnte terminer efter nævnte måde, skik og sædvane 
hos hver især af Eder, og af andre i Eders stæder og stifter af deres ind
tægter indsamler, opkræver og modtager tienden i overensstemmelse med 
førnævnte måde og skik i nævnte seks år. Men hvis måske een af Eder 
skulle undlade at betale ovennævnte tiende til terminen, er det vor vilje, 
at en sådan ikke-betaler just derved pådrager sig samme domme, som I eller 
Eders underdelegerede, der som omtalt skal indsættes i Eders stæder og 
stifter for at indsamle samme tiende, fælder mod dem, der ikke betaler 
tiende til ovennævnte terminer. Fra denne dom kan han dog efter skyldig 
erstatning ved een af Eder eller ved en anden nabobiskop, som ikke er 
ramt af bandlysningsdom og desuden har nåde hos og samkvem med det 
apostoliske sæde, når han har stillet denne sikkerhed for betalingen gun
stigt opnå absolutionens, og når der er pålagt ham en heldbringende bod, 
dispensationens velgerning for den lovovertrædelse, han måske har begået 
ved skønt bundet af sådan dom i førnævnte anledning at have holdt guds
tjeneste eller taget del deri. Men når den tiende, som I eller den I, som 
nævnt, har antaget dertil, har opkrævet og indsamlet, og også den tiende, 
som I betaler af Eders indtægter og oppebørsler, er opkrævet og indsamlet 
og overdraget Eder af dem, som I som omtalt har ladet antage dertil, 
skal hver især af Eder sammen med Eders domkapitel lade dem opbevare
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og under omhyggelig og pålidelig bevogtning på Eders egen og kapitlets 
bekostning i domkirken eller andetsteds på et passende og sikkert sted, 
hvis I finder det mere tjenligt, at overgive af hver især af Eder til den 
eller dem, som vi vil lade udpege dertil, således som og når det synes 
os, og at anvende til hjælp for nævnte hellige land og på anden måde 
mod vantro og fjender af troen. Men hvis — det ske dog ikke — den 
tiende eller en del deraf, der som omtalt er betroet Eders varetægt, skulle 
blive anvendt til andet brug eller på nogen måde blive beslaglagt, er det 
vor vilje, at de af Eder og af Eders kapitlers enkelte medlemmer, som er skyl
dige heri, just derved pådrager sig bandlysningens dom. For at iøvrigt ikke 
tvivl skal opstå om den mønt, hvori betalingen af omtalte tiende skal er
lægges og bør erlægges, og for at undgå de besværligheder, som gejstlige 
mænd hidtil har været underkastet i den anledning, er det vor vilje, at 
tienden af Eder eller af de af Eder dertil antagne mænd skal oppebæres 
i den mønt, der er gængs på den tid, betalingen finder sted, og at den 
skal opkræves ifølge den derom vedtagne konstitution på konciliet i 
Vienne, således at nævnte tiendeskyldnere og -ydere ikke besværes under 
påskud af veksling til anden mønt, da det er vor vilje, at Eders stæders 
og stifters gejstlige personer ikke er pligtige at betale i denne gængse mønt 
udenfor deres stad og stift. Omtalte tiende skal også opkræves af oven
nævnte gejstlige personer og betales af hver især af Eder efter den tiende
takst, der hidtil har været gældende i Eders og deres stæder og stifter, 
eller hvor der ikke findes nogen fast takst, efter den sædvane, der hidtil 
er iagttaget ved opkrævning og betaling af sådan tiende. Opkrævningen 
skal også finde sted uden nogen anden byrde for dem, af hvem tienden 
opkræves, end at de, der måske svigter med betalingen til førnævnte ter
miner, selv må pålægges udgifterne ved denne deres svigten, da det er 
vor vilje, at de er pligtige og skyldige at betale dem, og at I eller nogen 
anden, som I som omtalt har antaget til indsamling og opkrævning af 
denne tiende, efter samme koncil i Viennes konstitution herom på ingen 
måde fordrister Eder til som pant eller til fyldestgørelse at tage eller 
modtage, fjerne eller lægge beslag på bægre, bøger eller andre prydelser i 
kirkerne, bestemte til gudstjenesten. Vi giver Eder og hver især af Eder 
fuldmagt til på vore vegne at stævne genstridige, hvis nogen i foragt for 
kirkens straf lader hånt om betalingen af denne tiende, peremptorisk12) 
til den romerske kurie og til at fastsætte en bestemt peremptorisk12) termin 
for dem, hvor de personligt skal fremstille sig for vor apostoliske beskuelse
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for at modtage løn som fortjent i den anledning, hvis det skønnes tjenligt, 
og til Eders brev eller særlige sendebud at meddele os stævningsdagen og 
formen for fastsættelsen af ovennævnte termin, uanset om I eller nogle 
af Eder eller førnævnte gejstlige personer eller nogen anden i fælleskab 
eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at I ingenlunde er for
pligtet til eller kan tvinges til betaling af nogen tiende, eller at I ikke kan 
belægges med interdikt, suspenderes eller bandlyses ved apostolisk brev, 
som ikke fuldstændigt og udtrykkeligt omtaler denne bevilling og hele den 
ordlyd ord for ord med særskilt nævnelse af Eders ordener og steder og 
personer, og uanset alle apostoliske privilegier, bevillinger, exemtioner og 
breve, givet af omtalte sæde til en hvilkensomhelst dignitet eller orden 
— vi nævner særligt cistercienserne, præmonstratenserne, cluniacenserne, 
cartheuserne og grandimontanerne — til dem alle eller hver især af dem 
almindeligt eller specielt under enhver form eller indhold, om hvis hele 
ordlyd særlig, fuldstændig og udtrykkelig omtale skulde finde sted ord for 
ord i vort brev. Men eftersom dette brev på grund af vejenes risiko eller 
andre lovlige forhindringer muligvis ikke bekvemt kan forelægges hver enkelt 
af Eder, er det vor vilje, at et transsumpt af nævnte brev, skrevet af Dig, 
broder ærkebiskop, med egen hånd og befæstet med Dit segl, oversendes 
Eder, førnævnte lyd bisper, og det er vor vilje, at I skal skænke det så 
fuld tillid som originalen. Givet i Avignon 26. juli i vort 17. år.

1) Jerusalem var allerede faldet 1244, Akkon som den sidste by 1291. — 2) = Agars 
= Hagars sønner=Saracenerne. — 3) Jes. 1, 8. — 4) Nebukanezar, som erobrede Jeru
salem. — 5) Det var de ægyptiske mamluksultaner, der nu havde magten i Jerusalem 
og derfor sammenlignes med Nebukanezar. — 6) Filip 6. 1328—50. — 6a) Ludvig 7., 
Filip 2. August og Ludvig 9. havde foretaget korstog. — 7) Kardinalerne. — 8) Jf. nr. 
50. — 9) 2. februar. — 10) 24. juni. — 11) Ærkebiskop Karl og hans lydbisper. — 
12) jfr. DRB II 9, 279 note 2.

1333. 26. juli. Avignon. 49
Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Karl af Lund og hans lydbisper at ind

samle gaver til det af kong Filip 6, af Frankrig planlagte korstog og opbevare dem, 
indtil de kan overgives de pavelige kollektorer.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Johannes biskop, Guds tjeneres tjener, til de ærværdige brødre ærke
bispen af Lund og hans lydbisper, hilsen og apostolisk velsignelse.

For nylig har vi efter ydmyge og indtrængende bønner af vor med kri-
2. Række. XI. 3
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stus kære søn de franskes berømmelige konge Filip1) med vore brødres2) 
råd anordnet et almindeligt felttog over havet og indsat omtalte konge som 
leder og høvedsmand for det og for hele den kristne hær, som skal drage 
over havet på det tog, og desuden har vi befalet at prædike almindeligt 
korstog og af den grund pålagt en seksårig tiende over hele verden på 
alle gejstlige indtægter, at indsamle under bestemte måder og former og 
at anvende til gavn for nævnte tog, til hjælp for Det hellige land og for
øvrigt mod vantro og fjender af troen, således som dette og meget andet, 
som vi heldbringende har anordnet for den heldige gennemførelse af samme 
tog, indeholdes udførligere i vort andet derom affattede brev3). Men ef
tersom et så vanskeligt og så byrdefuldt værk kræver utallige omkostnin
ger og de største tilskud er ønskelige, når det gælder at fremskaffe tros 
til så store mængder, som gennemførelsen af samme værk nødvendigvis 
fordrer, og vi af den grund til hans ære, som for vor forløsning ind
viede Det hellige land med sit eget blod, vil yde dette hellige værk apo
stolisk støtte og gunst, har vi bevilget, at alle legater, skænket i levende 
live eller ved testamente og alle pålagte og idømte bøder, domfældelser 
og pønitenser og hvadsomhelst ellers, der i hele verden som følge af 
ensidigt løfte, formelig aftale, formløs overenskomst eller tilsagn skyldes 
til et almindeligt felttog eller som hjælp og understøttelse for Det hellige 
Land, dog med undtagelse af hvad der af dette sæde er bevilget andre 
bestemte fornødenheder eller ikke er udbetalt til forskellige påtrængende 
nødvendige formål, som i den forbigangne tid stod for det apostoliske sæde 
som alt for farlige, om hvilke omtalte bevillinger og udgifter vi har for- 
ordnet og villet, at det skulde være nok med vort ligefremme ord, og 
også med undtagelse af det, hvorom legatarer og givere har fastsat, at 
de skulde gives bestemte personer, og fremdeles at alt der i løbet af de 
nævnte seks år i hele verden vil blive testamenteret og skænket til nævnte 
tog og til hjælp og understøttelse for Det hellige land, samt bøder og 
pønitenser, der vil blive pålagt og idømt og andet, som stammer fra en
sidige løfter, formelige aftaler, formløse overenskomster og tilsagn til 
hjælp for førnævnte udgifter, skal oppebæres, opkræves og indsamles af 
stiftsbisperne i hele verden eller af andre, som stiftsbisperne antager 
hertil, på nedenanførte måde og form og med nedenanførte indskrænk
ninger og forklaringer, og anvendes fuldtud af det apostoliske sæde til 
gavn for dette tog eller Det hellige land, således som vi finder det tjen
ligt, så længe nævnte tog varer. Vi har anordnet og villet, at alle som
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har eller ligger inde med enkelte genstande eller en flerhed af sådanne, 
med formuemasser eller legater, som er bevilget eller udbetalt af nævnte 
sæde, eller af givere og legatarer ikke, som omtalt, er fastsat til at overdrages 
bestemte personer, skal tvinges af stiftsbisperne med kirkens straf til at over
give dette til dem eller deres omtalte dertil beskikkede stedfortrædere, og 
for omtalte legater og gaver og andet føromtalt, som både i den forgangne 
tid og for fremtiden i førnævnte seks år vil blive testamenteret og givet 
og på anden måde som omtalt beregnet til samme tog og til samme hjælp 
og understøttelse, kan komme til offentlig kundskab, har vi tillige for
ordnet og villet, at førnævnte stiftsbisper, nemlig hver især i sin stad og 
stift, skal sørge for at tvinge dokumentskrivere og notarer i samme stæder 
og stifter, ved at stiftsbisperne tager hver deres dokumentskrivere og no
tarer hver for sig i ed eller ved at bandlyse dem, alt eftersom hvad de 
finder mest tjenligt, til at meddele samme stiftsbisper officielle kopier af 
testamenters og protokollers bestemmelser, skrevne af dem selv eller af 
andre, hvis andres testamenter og protokoller er i deres besiddelse, på 
kanonisk vis uddraget af samme testamenter og protokoller, dog kun for 
så vidt de vedrører Det hellige lands sag, og at de skal gøre det samme 
ved testatorernes arvinger, og desuden at samme stiftsbisper i deres stæ
der og stifter skal udstede en almindelig formaning til, at alle, der kender 
til gaver eller efterladenskaber eller hvadsomhelst andet, der er bestemt 
til hjælp og understøttelse for Det hellige land eller et almindeligt felt
tog, således som det ovenfor er udtrykt, indenfor en bestemt og passende 
frist, som skal fastsættes dertil, skal meddele det til stiftsbisperne eller deres 
beskikkede mænd, og når denne frist er forløbet, kan stiftsbisperne skride 
ind imod genstridige og forkynde bandlysnings-, suspensions- og interdikt
domme, hvis og således som de finder det tjenligt. For fremdeles efter 
evne at spærre ondskaben vejen med hensyn til opkrævningen af disse 
gaver, legater og andet føromtalte, der som omtalt er bestemt til felttoget 
og til Det hellige lands hjælp og understøttelse, og for at man ikke util
børligt må besvære dem, som er pligtige til at yde førnævnte legater, gaver 
og andet lignende og måske påstås at tilbageholde dem, er det vor vilje, 
og vi har anordnet, at overhovedet intet må opkræves af ovennævnte le
gater, gaver, bøder, pønitenser og andet lignende fra før de sidst forløbne 
36 år, med mindre måske et klart og sikkert vidnesbyrd aflægges overfor 
stiftsbisperne eller førnævnte beskikkede om noget, som siges at skyldes 
for den foregående tid, i hvilket tilfælde det er vor vilje, at sådan skyldner

3*
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skal tvinges til at betale, med mindre han påberåber sig, at han har be
talt, og selvom han ikke kan bevise det, er det vor vilje at det i dette fald 
skal bero på hans ed, dog kun når det drejer sig om en mand af godt 
rygte; ellers skal han tvinges til at betale sådan gæld. Men i tilfælde hvor 
han måtte påberåbe sig, at forgængerne eller andre personer har betalt, 
skal han have pligt til at påvise, at sådan betaling har fundet sted, efter
som han snarere kan og bør vide besked om sin egen handling end om 
sine forgængeres eller andres, og hvis han ikke gør det, er det vor vilje, 
at han skal tvinges til at betale. Hvis dertil stiftsbisperne eller een af dem 
skulde støde på tilfælde, som ikke synes indeholdt i førnævnte ord, nemlig: 
»legater og gaver givet i levende live eller ved testamente, pålagte og 
idømte bøder, strafudmålinger og pønitenser, gæld som følge af ensi
digt løfte, formelig aftale, formløs overenskomst eller tilsagn«, er det vor 
vilje, at stiftsbisperne skal underrette omtalte sæde om disse tilfælde, for at 
det om disse kan anordne, hvad det finder tjenligt til Guds ære og til gavn for 
det hellige felttog. Derfor pålægger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev, at 
hver især af Eder i hver sin stad og stift personligt eller ved andre egnede 
personer, som I vil antage dertil, med apostolisk myndighed sørger for fuldt 
ud at opkræve, oppebære og modtage legaterne, gaverne og alle de andre 
ovenfor særligt betegnede subsidier i overensstemmelse med førnævnte an
ordninger, forklaringer og indskrænkninger og i det tidsrum, som ovenfor 
er udtrykt, fra alle gejstlige eller verdslige personer uanset deres rang, 
stand, orden eller stilling, også hvis det drejer sig om en ærkebiskop eller 
en biskop, og desuden fra alle kapitler, kollegier, klostre, samfund og fælle
skaber, at anvende af nævnte sæde til gavn for nævnte tog og til hjælp 
for omtalte land. Vi forordner dog og det er vor vilje, at førnævnte per
soner, der som omtalt af hver af Eder skal antages dertil, hvert år helt 
og fuldt skal overdrage den af Eder, som har antaget dem, de legater, 
gaver og alt andet ovenanført, således som de indsamler, modtager og 
oppebærer det, og at hver især af Eder sammen med sit domkapitel skal 
deponere disse legater og andet førnævnt, som indsamles af Eder selv eller 
de dertil beskikkede, under segl i domkirken eller også andetsteds, efter
som de finder det mest tjenligt, på et passende og sikkert sted og omhyg
geligt og redeligt lade dem bevogte på deres egen og kapitlets bekostning, 
at overgive af hver især af Eder til den eller de personer, som vi lader 
beskikke dertil, således som og når vi finder for godt til toget og til under
støttelse og hjælp for nævnte hellige land. Men hvis — det ske ikke —
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legaterne og det andet ovennævnte, der som omtalt er betroet Eders vare
tægt, eller en del deraf skulde anvendes til andet brug eller på nogen måde 
beslaglægges, er det vor vilje, at de af Eder og de enkelte medlemmer 
af Eders kapitler, som er skyldige heri, eo ipso pådrager sig bandlysnings
dom. For nu mere let og virkningsfuldt at opnå den skyldige effektivitet 
med hensyn til indsamlingen og overgivelsen af legaterne, gaverne og alt 
det andet ovenanførte, giver vi Eder og hver især af Eder med dette brev 
ubegrænset og fri fuldmagt til med vor myndighed og udelukkelse af appel 
at tvinge alle og enhver, verdensgejstlige og regelbundne, kapitler, kolle
gier, samfund og fælleskaber til betaling og de af Eder dertil antagne per
soner til at indsamle legaterne, gaverne og alt det andet førnævnte og 
til at overdrage dem til Eder, som omtalt, og desuden fuldmagt til at 
meddele dem, som ved ikke at betale legaterne, gaverne og det andet 
ovennævnte til de terminer, der skal fastsættes, er blevet ramt af bandlys
nings-, suspensions- eller interdiktsdomme, absolutionens velgerning, når 
de har givet erstatning, og til at meddele dem dispensation, som skønt 
ramt af nævnte domme eller een af dem har pådraget sig lovovertrædel
sens skændsel ved at holde gudstjeneste eller tage del deri, uanset exem- 
tioner eller alle andre privilegier, nåder eller apostoliske breve til hvilke 
personer eller steder som helst, under hvilken form eller ordlyd de end 
er skænket af samme sæde, også hvis der om dem skulde finde særlig og 
udtrykkelig omtale sted ord for ord i dette brev. Men eftersom dette brev 
på grund af vejenes risiko eller andet måske ikke bekvemt kan forelægges 
hver især af Eder, er det vor vilje, at Du, broder ærkebiskop, oversender 
et notorialt skrevet og med Dit segl befæstet transsumpt til Eder, førnævnte 
lydbisper, og at I viser det ligeså fuld tillid som originalen. Givet i Avignon 
26. juli i vort pavedømmes 17. år.

1) Filip 6. 1328—50. — 2) Kardinalerne. — 3) Nr. 48.

1333. 26. juli. Avignon. 50
Pave Johannes 22. pålægger ærkebiskop Karl af Lund og hans lydbisper at præ

dike korstog, giver bestemmelser om den aflad) der kan tilstås prædikanter og kors
farere) om hvorledes man skal forholde sig overfor korsfarere) der dør før eller under 
toget) og om hvorledes kirken skal beskytte korsfarernes gods.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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Til de ærværdige brødre Karl, ærkebiskop af Lund, og hans lydbisper, 
hilsen.

For påny at påminde alle troende om, hvordan vor frelser Guds en
bårne søn Jesus Kristus i Det hellige land miskundeligt værdigedes at 
virke for menneskeslægtens frelse med sit røde blod, og hvordan han for
hånet og pisket, tornekronet og bespyttet, uskyldigt domfældt uden grund, 
overvældet med forhånelser, fæstnet med nagler, læsket med eddike og 
galde og gennemboret af lansen for vor genfødelse underkastede sig en 
så uheldsvanger døds lidelse på korsets pæl — ja måtte således vor for
løser med sit eget lys oplyse det indre øje hos samme troende, så at deres 
iver for at bringe Det hellige land hjælp i dets ulykke og ak så ynkvær
dige stilling må blusse op som ilden, deres hjerter må gløde og deres sind 
opflammes og hurtig handling føre til resultat. Thi hvis de troende kristne 
ofte i deres hjertes dyb lod foranstående og forløserens utallige andre vel
gerninger mod menneskeslægten i nævnte hellige land såvel som hvor 
skændigt de urene agarener1), Kristi troløse fjender, til uret mod og for
hånelse af kristenheden ved deres skændige handlinger til stadighed van
ærer og besmitter Det hellige land, vejen til herrens arv, som så lang 
tid har været besat af dem, blive genstand for opmærksom overvejelse og 
sømmelig eftertanke, hvilken troende vilde da ikke undse sig ved at på
drage sig anklage for utaknemmelighed eller snarere på en vis måde for 
troløshed, hvis han ikke kraftigt og mandigt rejste sig for at generhverve 
sin egen skabers, den så nådige herres arv, det omtalte land. Hvilken tro
ende vil ikke lade from medfølelse bevæge sig til at afhjælpe de så længe 
fortsatte og — vi nævner det med smerte — stadigt stigende forhånelser 
mod og undertrykkelser af samme hellige land, som dette, der så længe 
har været trådt under fode af de besmittede, meddeler alle troende med 
kraftige råb om hjælp og suk og klage. Da nu vor med Kristus kære søn 
Filip2), de franskes berømmelige konge, som den aller kristeligste fyrste 
havde underkastet alt dette en skyldig overvejelse, idet han tog sine for
gængere berømmelig ihukommelse de franskes konger til forbillede, som 
opflammet af glødende kærlighed og hengivenhed som troens stridsmænd 
og Kristi standhaftige forkæmpere igennem allerede forbigangne tider 
havde lagt sig Det hellige lands sag særligt på hjerte og med nidkærhed 
og velvilje tog sig af den sag, og da han vilde vise sin taknemmelighed 
mod samme vor forløser, som har ophøjet ham til konge, ved skyldig tje
nesteydelse i denne verden og således gøre sig vel anskreven i himlen,
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og han også ville give et eksempel for alle troende med hensyn til at hjælpe 
Det hellige land og bane vejen og desuden ønskede at gennemføre det 
ivrige ønske om at komme nævnte land til hjælp i dets ulykke og trængsel 
og drage over havet til dets undsætning, som han længe havde næret, end
også før han overtog regeringen i det rettro kongerige Frankrig, har han 
flere gange sendt sine officielle befuldmægtigede og sendebud til det apo
stoliske sæde og med ivrig og stadig indtrængenhed ydmygt bedt os om, 
at vi til mere virksom hjælp for nævnte land ville værdiges at anordne 
almindeligt og for at iværksætte dette på værdigste og nyttigste vis ville 
lade korsets ord prædike for alle troende kristne med den sædvanlige aflad, 
indsætte omtalte konge som fører og høvedsmand for samme felttog og 
hele den kristne hær, som ved herrens forsyn vil drage over havet, og 
bevilge bestemte subsidier for toget. Idet vi derfor anbefaler mangfoldigt 
i herren samme konges hellige hensigt og glødende medfølelse, som han 
nærer for nævnte lands ak så ynkværdige stilling, og også glæder os og 
jubler derover og ydmygt takker og roser ham, fordi han har værdigedes 
at indgive sit kongelige hjerte et så fromt og heldbringende forsæt, ønsker 
vi, at dette hellige værk med Guds hjælp — det er jo hans sag, det drejer 
sig om — vil nå til et lykkeligt udfald og vinde den ønskede fremgang. 
Vi har derfor efter i forvejen afholdt moden og omhyggelig overvejelse 
desangående med vore brødre3) bifaldet kongens fromme og hellige fø
lelse og imødekommet hans bønner, og til Gud den almægtiges ære, til 
den katholske tros ophøjelse og udbredelse, til fremme for alle troende 
sjæle, til befrielse af landet og til udryddelse af førnævnte fjender har vi 
i nærværelse af samme sendebud og befuldmægtigede og desuden af præ
laterne ved den romerske kurie og en talrig mængde andre troende med 
apostolisk myndighed efter vore nævnte brødres3) råd anordnet alminde
ligt felttog til omtalte land og indsat føromtalte konge til leder og høveds
mand for toget og hele den kristne hær, som skal drage over havet. Og 
desuden har vi over hele verden pålagt en seksårstiende på kirkelige ind
komster, at indsamle under bestemte måder og former og at anvende til 
gavn for nævnte tog til undsætning for førnævnte land og på anden måde 
mod vantro og fjender af troen, og ydermere har vi ved et andet brev4) 
forordnet, at visse andre subsidier oppebæres og hæves til toget, som fuldt 
ud og særskilt er omtalt i samme vort brev, og samme kongens befuld
mægtigede og sendebud, som ved hans åbne brev, som de forelagde os 
og vore nævnte brødre3), havde tilstrækkeligt og særskilt mandat dertil,
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har for kongen og i hans navn i nærværelse af os, vore brødre3) og de 
andre førnævnte på stedet antaget det af os som omtalt anordnede felttog 
og hans stilling som fører og høvedsmand for det og for nævnte hær, 
og med hånden på de hellige evangelier har de, således som de var be
myndiget til, ved samme konges sjæl svoret, at kongen til 1. august i det 
herrens år 1336, som vi har ansat som termin for samme konge og de 
andre, som har taget eller vil tage korset, for at drage over havet på nævnte 
tog, vil begive sig afsted og reelt og i egen person gennemføre toget, med 
mindre en retmæssig og lovlig forhindring indtræffer, dog under bestemte 
vilkår, måder og former, som er opført i rækkefølge i et andet derom af
fattet brev5). Og eftersom ingen kan være i tvivl om, at omtalte tiende 
og andre subsidier ikke er tilstrækkelige til at gennemføre et så stort værk, 
og at selve sagen trænger til en langt større understøttelse, og at kærkom
men hjælp fra alle troende vil være velkommen til at støtte værket, op
fordrer vi samme troende dertil med åndelig gavmildhed, bevillinger og 
aflad. Derfor betror og pålægger vi med nævnte brødres råd3) ved apo
stolisk brev Eder, brødre, og vi besværger Eder ved Jesu Kristi dyrebart 
udgydte blod, at I opmærksomt ihukommer nævnte lands sørgelige stil
ling og klogt betænker, at eftersom herren har indsat Eder som styrere 
af hans troende og ligesom givet Eder del i sin omsorg, er I som følge af 
Eders hyrdegerning mere end de andre pligtige at fremme dette hellige 
værk som tro herolder og troens kække stridsmænd mod Kristi førnævnte 
troløse fjender, og at hver især af Eder i hver sin stad og stift personligt 
og ved andre gejstlige, verdensgejstlige eller regelbundne uanset deres or
den, som I finder egnede dertil, imod førnævnte bespottere af Kristi navn 
offentligt forkynder korsets ord for alle troende kristne i overensstemmelse 
med den klogskab, Gud har skænket Eder og dem, og at I skænker korsets 
ærværdige tegn til alle troende, som fromt vil modtage det, og som I anser 
for tjenlige dertil, og fæster det på deres skuldre, idet I så ofte det er 
tjenligt, kan sammenkalde samme troende til passende steder for at på
høre forkyndelsen, og I med omsorgsfulde opfordringer og tjenlig ind
trængenhed bevæger dem til at modtage korsets tegn med ærbødighed, 
trykke det til deres hjerte, mandigt at rejse sig mod førnævnte troløse 
fjender og ile samme hellige land til hjælp og glødende at påtage sig og 
gennemføre værket. Fremdeles eftersom en arbejder er sin løn værd5), skæn
ker vi hver især af Eder og af dem, som I som omtalt vil antage til at 
prædike korset, der trofast arbejder med dette guddommelige værk, ud-
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over den evige løn, som I med rette kan håbe på, eet år og 40 dages af
lad, så ofte som I forkynder korsets ord for den dertil særligt sammen
kaldte menighed og desuden til de troende, som fromt indfinder sig for 
at påhøre ordet, 100 dages aflad, dog under forudsætning at de oprigtigt 
angrer og skrifter. Men det er vor vilje, at I med apostolisk myndighed 
påminder og indtrængende bevæger, ja, hvis det bliver nødvendigt, med 
kirkens straf tvinger alle, som hidtil har modtaget korsets tegn til und
sætning for nævnte hellige land, til med glad sind at genoptage korset, 
hvis de måske har aflagt det, og ivrigt at opfylde det løfte til herren, 
som de har givet, ved at bringe nævnte land undsætning med den effek
tivitet, de har pligt til, og for at alle troende desto hellere og virknings- 
fuldere kan bestræbe sig for at sætte foranstående i værk, som de ved, 
at de vil modtage en større nåde for deres møje, har vi i tillid til Gud den 
almægtiges miskundhed og hans hellige apostle Peters og Paulus myndig
hed og med den magt, som Gud har givet os, skønt uværdig dertil, til 
at binde og løse, bevilget alle troende kristne, som, når nævnte konge per
sonligt gennemfører omtalte felttog til samme hellige lands understøt
telse, drager over havet for at genvinde det og personligt og på egen be
kostning underkaster sig denne møje, fuld tilgivelse for de synder, som 
sandfærdigt plager deres hjerte og som de skrifter, og vi lover dem som 
de retfærdiges gengæld den evige frelse. Men til dem, som skønt på andres 
bekostning dog personligt drager afsted, og ligeledes til dem, der efter stand 
og evne på egen bekostning sender egnede stridsmænd afsted, selv om de 
ikke personligt drager ud, bevilger vi fuldstændig tilgivelse for deres syn
der. Idet vi også barmhjertigt eftergiver de førnævnte de pønitenser, som 
de har undladt eller ikke udført på rette måde, med mindre det drejer 
sig om en anden pilgrimsfærd eller et fromt værk eller en tilbagegivelse 
eller en anden reel ydelse eller udbetaling, bevilger vi dem alle, at de ved 
almindelig bekendelse af de synder, som de ikke har i erindring, men som 
de dog gerne vilde bekende, hvis de endnu engang særligt overvejede dem, 
kan opnå fuldstændig aflad, dog således at de er pligtige til særligt at 
skrifte, hvis sådanne synder senere falder dem i erindringen. Desuden er 
det vor vilje, at de som skønt ikke efter stand og evne dog på egen bekost
ning som omtalt sender een eller flere egnede krigere til føromtalte hellige 
lands undsætning eller yder af deres timelige gods til at afsende nogen, 
og de, som til hjælp for dette land giver passende understøttelse af samme 
gods, eftersom hver især føler sig kaldet til af Gud, og ligeledes de rådgi-
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vere for testatorer, som med resultat opfordrer samme testatorer til at 
hjælpe nævnte land, og også de, som arbejder for dette hellige tog og hid
til har arbejdet for det og på anden måde yder eller har ydet råd og hjælp 
til dette værks fremme, alt efter deres hjælps art og deres fromheds følelse 
og deres arbejdes størrelse skal have del i ovennævnte aflad. Men idet vi 
ønsker, at dette hellige værk må krones med det ønskede heldige udfald, 
og for at de Kristi troende, som har foresat sig at drage over havet på det 
tog, men måske frygter for, at de som følge af deres korstagen og løfte 
forpligter deres arvinger til toget, hvis de selv skulde dø forinden, ikke 
af den grund skal holde sig tilbage fra dette hellige forsæt, bevilger vi til 
forøget gunst for samme felttog, såvidt vi da for tiden kan skønne, med 
ovennævnte myndighed, at hvis nogen ved af aflægge løfte eller tage korset 
i anledning af ofte omtalte tog indser og vil, at hans arvinger på ingen 
måde udtrykkeligt eller stiltiende skal være forpligtet af dette, og inden 
et halvt år fra løftet eller korstagningen at regne overfor deres stiftsbisper 
eller andre, som disse har udpeget dertil, erklærer denne deres hensigt 
og vilje, og det ikke beror på dem selv, at de ikke ved at drage over havet 
opfylder deres løfte, så skal hverken deres arvinger eller deres gods på 
noget punkt være forpligtet, med mindre måske de korstagne selv eller 
de, der har aflagt løftet, mens de levede, har modtaget noget for dette 
felttog, i hvilket tilfælde de vil være pligtige at give dette tilbage, med 
mindre andet er til hinder herfor. Men vi vil ikke, at foranstående bevilling 
skal udstrækkes til dem, som allerede har taget korset, eller som allerede 
på en vis måde er forpligtet til at tage korset eller på anden måde drage 
over havet til det nævnte lands undsætning, men overfor dem skal de ka
noniske bestemmelser overholdes, uden at det dog er vor hensigt, at nogen 
som følge af, hvad der står i nærmest foregående klausul, på nogen måde 
skal forpligtes udover, hvad han tidligere var pligtig til. Vi pålægger også 
Eder og hver især af Eder og også de, som I antager til at prædike korsets 
ord, at I, førend I giver korset, over for alle, der vil modtage det, i Eders 
prædikener forkynder, at de indenfor nævnte halvår skal erklære deres 
hensigt om ikke at forpligte deres arvinger, hvis de har en sådan hensigt, 
for førnævnte stiftsbisper eller de af dem udpegede. Men hvis de ikke så
ledes erklærer denne deres hensigt indenfor nævnte halvår, er det vor 
beslutning, at deres arvinger er forpligtede til at udføre deres korstagning 
og løfte. Fremdeles vil vi, at de fuldt ud skal opnå omtalte aflad, som har 
taget eller vil tage korset eller har aflagt eller vil aflægge løfte om at drage
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over havet på nævnte tog, hvis de dør, inden de tiltræder toget, når blot 
de overlader så meget til understøttelse for fornævnte tog, som de ville 
have forbrugt under udrejsen, opholdet og hjemrejsen i eet år, hvis de 
personligt var draget over havet, alt beregnet efter hvad der sømmer sig 
hans stand, og de i levende live har afgivet erklæring om dette beløbs 
størrelse i overensstemmelse med deres samvittighed, på hvilken vi lægger 
denne byrde, og desuden de, som efter korstagningen og løftet i levende 
live erklærer, at de ønsker at opnå fuldstændig aflad og, hvis de måtte dø 
forinden, til undsætning for nævnte land vil give så meget, som de vilde 
give ud i eet år ved personligt at drage afsted, således som det omtales 
forud om de andre, også hvis de i levende live ikke har afgivet erklæring 
om beløbets størrelse, i hvilket tilfælde beløbet bør fastsættes af det apo
stoliske sædes legat eller af de således afdødes stiftsbiskop, dog alt under 
forbehold af det apostoliske sædes magt, så at det kan overdrage myndig
heden til at fastsætte førnævnte beløbs størrelse til andre eller overføre 
den til andre, hvis det synes det tjenligt. Desuden er det vor vilje, at de 
af de ovennævnte, der har taget korset eller aflagt løftet, som uden at have 
afgivet erklæring om deres hensigt om ikke som omtalt at forpligte deres 
arvinger inden for et halvt år senere måtte dø, skal opnå fuldstændig af
lad; dog skal deres arvinger og gods være forpligtet til at anvende det 
beløb til nævnte lands undsætning, som disse ville have forbrugt i eet år, 
hvis de var draget over havet, således som det forud siges om de andre. 
Men hvis nogen af de omtalte, der har taget korset og aflagt løftet, dør 
indenfor føromtalte halvår, førend de har afgivet erklæring om, at de vil 
opnå fuldstændig aflad og til nævnte tog give så meget, som de ville for
bruge i eet år, skal de ikke have nogen aflad i anledning af nævnte kors
tagning og løfte, men hvis de måske har givet noget til oftenævnte tog, 
skal de i forhold til understøttelsens størrelse og deres fromheds følelse 
have del i omtalte aflad, idet deres arvinger og gods ikke i øvrigt er 
forpligtet på noget punkt. Om de, der dør efter at have tiltrådt rejsen 
til nævnte felttog, og det gods, som de havde ved deres død eller havde 
besluttet at have med på toget, har vi forordnet, at i tilfælde, hvor 
de således dødes arvinger således forbliver forpligtet til at deltage i toget 
i deres sted, nemlig fordi de, førend de således døde tog korset, som følge 
af løfte var forpligtet til at drage over havet, eller fordi det står fast, at 
deres løfte ikke var bundet til personen, eller fordi de, der således havde 
taget korset eller aflagt løfte, ikke havde afgivet erklæring på ovennævnte
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måde om ikke at forpligte deres arvinger indenfor omtalte halve år, skal 
sådanne dødes gods, om hvilket der ikke af dem er truffet anden bestem
melse, mens de var i live, forblive hos deres arvinger, og arvingerne skal 
udføre de således dødes løfter, således at de er pligtige til enten personligt 
at drage over havet i overensstemmelse med, hvad der sømmer sig for 
deres stand, eller sende de udgifter og understøttelser til hjælp for nævnte 
tog, som de døde ville have forbrugt ved at drage over havet, hvis de var 
forblevet i live, og de døde skal i dette tilfælde have ovenanførte aflad. 
I tilfælde hvor arvingerne efter dem, der er døde efter at have tiltrådt 
rejsen til nævnte felttog, ikke er forpligtede til nævnte gennemførelse, be
vilger vi at disse døde opnår fuldstændig aflad, dog således, at alt hvad 
de har ved deres død eller har besluttet at have med sig på toget, og over 
hvilket de ikke i live eller i døden har truffet særlig bestemmelse, skal for
blive og tilfalde hjælpen til førnævnte tog; dog er det vor vilje, at der 
med hensyn til samme gods skal være plads for de dødes venner og for 
dem, der som sammen med dem skulle drage over havet, og det gælder 
også sådant gods, der således skulle anvendes til toget, når det drejer sig 
om lægmænd. Men om klerke og gejstlige, der dør på denne måde, for
ordner vi, at magten til at bestemme over deres gods til understøttelse 
for nævnte tog skal ligge hos det apostoliske sædes legat, som vil drage 
over havet med nævnte konge på nævnte tog, dog med undtagelse af sager, 
der hører til gudstjenesten, som kors, kalke, gejstligt udstyr og lignende; 
det vil vi skal tilbagegives de kirker, som det tilhører. Men eftersom det 
er rimeligt, at de, der ivrigt tjener den himmelske hersker, udstyres med 
særlige forrettigheder og friheder, bevilger vi med apostolisk myndighed 
alle og enhver, som vil drage over havet på nævnte tog, når kongen per
sonligt gennemfører det, at de fra tiltrædelsen af udrejsen indtil deres 
hjemkomst eller død skal være fri tagne for ekstraordinære afgifter, som 
skyldes efter skreven eller uskreven ret, og deres personer og gods tager 
vi også fra korstagningen under St. Peters og vor beskyttelse, idet vi fast
sætter, at de skal stå under ærkebispernes og bispernes og Guds hellige 
kirkes andre prælaters værn, selvom særlige forsvarere ligefuldt særligt skal 
udpeges dertil, og at de skal forblive uberørte af og fredede for enhver 
vold og uret, indtil man har sikker underretning om deres død eller hjem
komst, og hvis nogen fordrister sig herimod, skal han tvinges med kirkens 
straf. Men hvis nogen af dem, der drager afsted, ved ed er forpligtet til 
at betale renter, foreskriver vi, at deres kreditorer med samme strenghed
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skal tvinges til at eftergive dem denne ed og afstå fra inddrivelsen af ren
terne, og hvis kreditorerne efter førnævnte eftergivelse tvinger dem til at 
betale, pålægger vi med samme straf at tvinge samme kreditorer til at 
give pengene tilbage. Og vi befaler, at jøder af de verdslige myndigheder 
skal tvinges til at eftergive renter, og indtil de har eftergivet dem, skal 
ethvert samkvem med dem nægtes alle troende kristne under bandlysnings 
straf. Men eftersom korsarer og pirater alt for ofte forhindrer hjælp til 
Det hellige land ved at fange og udplyndre de vejfarende under hen- og 
tilbagerejsen, binder vi dem og deres hjælpere og beskyttere med band
lysningens lænke, og vi forbyder under trusel af band, at nogen bevidst 
plejer omgang med dem ved nogen salgs- eller købskontrakt, og vi på
lægger stædernes og områdernes øvrigheder at holde dem tilbage fra og 
straffe dem for sådan overlast. I modsat fald vil vi ved kirkernes prælater 
udøve kirkens strenghed mod pågældende personer og lande. Men efter
som det for at gennemføre dette værk i særlig høj grad er nødvendigt, at 
de kristne fyrster og folk gensidigt forbindes med kærlighedens og fredens 
bånd, pålægger vi kirkernes prælater at bestræbe sig for at forene uenige 
til sand fred eller til ubrødeligt at overholde en fast våbenstilstand, og 
de som måske forsmår at affinde sig dermed, skal tvinges dertil ved band
lysningsdomme mod deres personer og interdiktsdomme mod deres lande, 
med mindre deres fjenders ondskab måske er så stor, at de ikke bør nyde 
en sådan fred. Men hvis de måske ringeagter kirkens straf, kan de ikke 
ufortjent befrygte, at den verdslige magt ved kirkens myndighed påkaldes 
imod dem som forstyrrere af den korsfæstedes sag. Men eftersom dette 
brev måske på grund af vejenes risiko eller af anden grund ikke bekvemt 
kan forelægges hver især af Eder, vil vi at et transsumpt af dette brev, 
skrevet af en offentlig notar og beseglet med Dit segl, broder ærkebiskop, 
af Dig skal oversendes Eder, førnævnte lydbisper, og vi vil, at I skal skænke 
det lige så fuld tillid som originalen. Givet i Avignon 26. juli i vort 17. år.

1) = Sarracener. — 2) Filip 6. 1328—50. — 3) Kardinalerne. — 4) Jf. nr. 49. — 5) Jf. 
Lucas 10,7.

1333. 26. juli. Avignon. 51
Pave Johannes 22, pålægger ærkebiskop Karl af Lund og hans lydbisper at lade 

læse ugentlige messer og bønner for det af kong Filip 6. af Frankrig planlagte kors- 
tog og i alle domkirker og sognekirker opstille blokke til indsamling af gaver til toget.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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Til de ærværdige brødre ærkebiskop Karl af Lund og hans lydbisper, 
hilsen.

Vi har for nylig på indtrængende bøn af vor med Kristus kære søn Filip1), 
de franskes berømmelige konge, med vore brødres2) råd anordnet et al
mindeligt felttog over havet og indsat omtalte konge som leder og høveds
mand for det og for hele den kristne hær, som skal drage over havet, 
og vi har også pålagt at prædike almindeligt korstog med bestemte nåder 
og aflad for alle troende kristne, således som dette og meget andet, som 
vi heldbringende har forordnet for gennemførelsen af samme tog, inde
holdes i rækkefølge i vore andre derom affattede breve3). Men i et bræn
dende ønske om at dette værk må opnå det forønskede resultat, og samme 
konges og andre troende kristnes fromme hengivenhed med forbønners 
støtte må styrkes virkningsfuldt til gennemførelse af dette værk, har vi 
med nævnte brødres2) råd forordnet, at i hver enkelt domkirke, kloster
kirke, kollegiatkirke og sognekirke skal der, sålænge omtalte tog varer, 
hver uge på en bestemt dag, som vil være at bekendtgøre for menigheden, 
holdes en højtidelig messe for Det hellige lands befrielse fra de vantro 
fjender med nedennævnte forbønner, således at i første uge skal holdes 
messe for treenigheden, i 2. om korset og i 3. om jomfru Marie og såle
des skal disse messer fremdeles holdes, med mindre måske en højtid for
hindrer det, i hvilket tilfælde de omtalte forbønner skal siges i deres række
følge een gang om ugen efter festens forbønner, og vi har barmhjertigt 
eftergivet alle troende, der sandfærdigt angrer og skrifter, og som under 
gennemførelsen af nævnte værk fromt beder til Gud for dets heldige af
slutning, 10 dage af den dem pålagte bod, nemlig een for hver dag, de 
beder. Og de omtalte bønner er følgende: Oh Gud, som med forunderlig 
klogskab styrer alt! Dig beder og bønfalder vi, om at udrive det land, 
som Din enbårne søn har indviet med sit eget blod, af korsets fjenders 
hænder og tillade det med kristen religion at tjene Dit navn o. s. v. 
Anden bøn: Herre modtag det offer, som vi bereder, beskyt Dine forkæm
pere mod fjendens ondskab og bevar dem under Dit værns tryghed. 
En anden bøn efter nadveren: Gud vor beskytter lån os øje og beskærm 
Dine troende mod fjendens farer, så at de fri for enhver foruroligelse kan 
tjene Dig med åbent sind ved vor herre o. s. v. For at dette helligeværk 
mere beredvilligt og fyldigt kan støttes med troendes fromme almisser, er 
det ydermere vor vilje, og vi har forordnet, at i hver enkelt domkirke, 
kollegiatkirke og sognekirke skal opstilles en blok, lukket med tre nøgler,
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at opbevare således: Den første hos stedets biskop, den anden i en dom
kirke hos ham, som dér beklæder den største dignitet efter bispen, og i 
andre kirker hos deres prælat eller præst, og den tredie hos en lægmand 
med retskaffen levevis. Og i dem skal de troende til bod for deres sjæl 
opfordres til at lægge deres almisser, efter hvad herren kalder dem til. 
Derfor pålægger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev, at hver især af Eder 
i hver Eders stad og stift omhyggeligt overholder disse vore bestemmelser 
og lader dem overholde af andre og trofast og fuldt ud overgiver eller 
lader overgive de penge, som lægges i førnævnte blokke, til ham eller dem, 
som det apostoliske sæde udpeger dertil. Givet i Avignon 26. juli i vort 
17. år.

1) Filip 6. 1328—50. — 2) Kardinalerne. — 3) Jf. nr. 48—50.

1333. 29. juli. Tommarp. 52
Ridderen Peder Mogensen skænker Tommarp kloster sit gods i Mollerod, Stiby, 

Garsnds og Heingeora.

Original i rigsarkivet.

Ridderen Peder Mogensen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Efterdi menneskelivet og menneskets lod er kort, kan øjeblikkets hand
linger let omstyrtes, hvis de ikke bekræftes med vidnesbyrd og brev, og 
hvad man plejer at forsøge til bod for ens sjæl, er det uforsigtigt at ud
skyde til sygesengen. Følgelig vil jeg, at nulevende skal vide og efterkom
merne ikke være ukendt med, at jeg til bod for min, min faders og moders 
og alle mine forfædres sjæle i sandhed har overdraget og ihændegivet og 
skødet de fromme mænd, brødrene i Tommarp alt mit gods i Mollerod, 
nemlig to gårde, og een gård i Stiby og een gård i Gårsnås med alt deres 
rørlige og urørlige tilliggende, nemlig skove, marker, enge, græsgange og 
virning, og min andel i skoven i Heingeora til evig besiddelse, dog på det 
vilkår, at omtalte brødre til evig tid hver uge fromt holder en sjælemesse 
til frelse for mig og mine forældre ved St. Leonards alter i deres kloster
kirke, og at alle brødrene samles fire gange om året nemlig på St. Leo
nards dag1), og torsdag efter kyndelmisse2) og dagen efter apostlene Peters 
og Paulus? dag3) og torsdag efter den hellige jomfrus fødselsdag4) for fromt 
at højtideligholde og besynge min årtid med vigilier, messer og anden 
forbøn. For at ikke i fremtiden nogen tvivl om dette legat skal opstå, har
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jeg til vidnesbyrd og forvaring ladet mit segl og mine børnebørns, nem
lig Niels Mogensens, Gjord Mogensens og Niels Birgersens segl hænge under 
dette brev. Handlet i Tommarp i det herrens år 1333 på St. Olav, kon
gens og martyrens dag.

1) 6. november. — 2) 2. februar. — 3) 29. juni. — 4) 8. september.

53 1333. 29. juli. Tommarp.
Den udvalgte abbed Tord og klosterkonventet i Tommarp forpligter sig til at 

læse sjælemesser til gengæld for det gods, ridderen Peder Mogensen har skødet klostret.

Original i det svenske rigsarkiv.

Broder Tord med Guds tilladelse udvalgt (abbed) i Tommarp og hele 
konventet sammesteds til alle kristne gejstlige og læge, som får dette 

brev at se og høre, hilsen evindelig med Gud.
For at ikke det, som sker i tiden, i tidens løb skal glide ud af menneskets 

såre skrøbelige erindring, har man i gamle dage viseligt sørget for at for
evige kundskaben om handlinger med brevets levende vidnesbyrd. Der
for vil vi, at det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremti
dige, at vi med dette brev forpligter os til hver uge til evig tid fromt at 
holde en sjælemesse ved St. Leonards alter i vor klosterkirke til bod og 
frelse for den velbyrdige mand, ridderen hr. Peder Mogensens sjæl og hans 
faders og moders og hans brødres og søstres og hans forfædres og Svend 
Ingiaresen af Gårsnås sjæle. Desuden lover vi, at alle vort konvents brødre 
skal samles fire gange om året, nemlig på St. Leonards dag1) og torsdag 
efter kyndelmisse2) og dagen efter apostlene Peters og Paulus dag3) og 
torsdagen efter den hellige jomfrus fødselsdag4) for med vigilier, messer 
og andre fromme forbønner at fejre omtalte ridders og hans forfædres år
tider, til gengæld for hans godser, nemlig to gårde i Mollerod og een gård 
i Stiby og een gård i Gårsnås, som han til bod for sin sjæl i sandhed har 
skænket og skødet os. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette 
brev. Handlet i Tommarp i det herrens år 1333 på St. Olav, kongens 
og martyrens dag.

1) 6. november. — 2) 2. februar. — 3) 29. juni. — 4) 8. september.

54 1333. 29. juli. Blangsted.
Biskop Peder af Odense giver Fravde kirke 40 dages aflad.

Registratur hos Stephanius.
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Idet herrens år 1333 . . . tildelte biskop Peder af Odense den 29. juli 
i Blangsted efter bøn af indbyggerne i Fravde 40 dages aflad for alle 
forseelser til deres kirke.

1333. 29. juli. 55
Ridderne Anund Sture og Ulv Filipsson, kongen af Sveriges høvedsmand i Skåne, 

bevidner, at de har gennemgået tolderen Jens Klurcks regnskab for Skanør og Fal- 
sterbo.

GI. dansk oversættelse i det kgl. bibliotek.

Anund Sture og Ulv Filipsson, riddere og kongens høvedsmænd i Skåne, 
. ønsker alle, som ser dette brev, evig salighed i herren.

Alle og enhver skal vide, at vi efter stormægtigste fyrste hr. Magnus af 
Guds nåde Sveriges, Skånes og Norges konges mandat og befaling på St. 
Olav kongens dag sammen med den ærlige mand Jens Klurck har gen
nemgået regnskabet over, hvad han havde oppebåret i told på førnævnte 
konges vegne på Skanør og Falsterbo markeder. Efter at vi nøjagtigt har 
gennemgået og besigtiget samme hans regnskab punkt for punkt, har sum
men på hans indtægtsside af samme told beløbet sig til 1776 mark 2 ørtug 
og 3 penninge i skånske penge, summen på hans udgiftsside var 3028 mark 
7 ørtug og 25 penninge. Lignet og lagt indtægt mod udgift var udgiften 
1252 mark, 5 ørtug og 22 penninge større end indtægten i nævnte regn
skab. Til yderligere vidnesbyrd har vi hængt vore segl her nedenfor. 
Givet år 1333 efter Guds byrd på St. Olav kongens dag, som oven anført.

1333. 29. juli. Neumünster. 56
Ridderne Dose Block, Hartvig og Nikolaus Reventlow og Luder Borstel bevid

ner det af dem mellem grev Gerhard 3. af Holsten og væbneren Johan af Hummers- 
biittel afsluttede forlig om oppebørslerne af Fyn og af Nørre- og Sønderjylland.

Original i rigsarkivet.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, som får dette brev forelagt, skal 
. vide, at i det herrens år 1333 torsdag efter apostlen St. Jakobs dag 
i Neumunster har vi ridderne og herrerne Dose Block, Hartvig af Revent

low, Nikolaus af Reventlow og Luder af Borstel, som den velbyrdige mand, 
vor herre grev Gerhard af Holsten og væbneren Johan afHummers- 
biittel har enedes om som velvillige mæglere og voldgiftsmænd, sluttet og

2. Række. XI. 4
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tilfulde dagtinget fuldstændigt, venskabeligt og fuldkomment forlig og sone 
om enhver uenighed, strid og trætte mellem de førnævnte, nemlig greven 
som den ene og Johan af Hummersbuttel som den anden part, uanset 
stridsspørgsmålets art, på den måde, som herefter følger: For det første 
skal nævnte Johan tilbagegive førnævnte greve og hans mænd alt, som 
samme Johan, hans officialer eller hans undergivne har oppebåret og mod
taget i landet Fyn udover det forbrug, som han ifølge voldgiftskendelse 
af os førnævnte riddere kan have forbrugt på borgen Hindsgavl, hvad enten 
det er oppebåret og modtaget i korn, penge, kreaturer eller i andre ting; 
og nævnte Johan skal sammen med 30 riddere og væbnere foretage denne 
tilbagegivelse under korporlig ed om, at han til oftenævnte greve og hans 
mænd har tilbagegivet alt, som han med rette skulle tilbagegive, og at 
han har gjort fyldest herfor. Desuden er det førnævnte Johans pligt og 
skyldighed til på samme måde som forudskikket at tilbagegive alt, som 
Henrik Schwarzwolf eller hans svende har ført bort fra landet Fyn ud
over forbruget på borgen Hindsgavl, således som vi førnævnte riddere har 
vurderet dette forbrug til. Endvidere har nævnte Johan pligt og skyldig
hed til at tilbagegive oftenævnte greve alt, som han har oppebåret og mod
taget i Nørre- eller Sønderjylland af tiender eller fogedoppebørsel eller skat 
eller al anden oppebørsel, som han beviseligt ikke har gjort oftenævnte greve 
regnskab for. løvrigt skal vi førnævnte fire riddere tage nævnte Johans 
regnskaber til grev Gerhard for os og sammen med vor førnævnte herre 
omhyggeligt prøve dem. Hvis nævnte vor herre og vi finder, at der er 
noget, som grev Gerhard ikke retmæssigt er forpligtet til at betale, skal 
førnævnte Johan tilbagebetale greven det eller gøre fyldest for det. Lige
ledes hvis vi finder, at nævnte Johan har forfordelt sig selv ved disse regn
skaber, skal omtalte greve give oftenævnte Johan erstatning. Ligeledes har 
vi førnævnte riddere dagtinget om de andre sager, som nævnte herre greve 
beskylder og anklager førnævnte Johan for, så at nævnte Johan, hvis der 
er nogen sager imellem, som han tilstår sig skyldig i, skal gøre førnævnte 
greve fyldest herfor med 30 riddere og væbnere under korporlig ed om, 
at han har gjort fyldest for alt, hvad han efter retten skulle gøre fyldest 
for. Men i de sager, hvor han nægter at være skyldig, skal han rense sig 
fuldtud med 30 riddere og væbnere som forudskikket. Desuden skal nævnte 
Johan sammen med sin søn på tro og love og under korporlig ed give 
nævnte hr. Gerhard og enhver af hans hjælpere i denne sag den sikker
hed, som på folkesproget kaldes orfejde, og sammen med ham skal 20 af
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hans venner, riddere og væbnere, alene med håndslag love, at hverken 
han eller hans arvinger eller nogen anden i hans navn om denne sag for 
fremtiden vil rejse trætte eller strid med greven, hans arvinger eller hans 
hjælpere i anledning af det, som han eller hans hjælpere har foretaget mod 
førnævnte Johan eller på nogen måde ophidse til had. Førnævnte bestem
melser skal nævnte Johan opfylde fuldtud, alle som een, inden førstkom
mende mortensdag. Ved denne dagtingning skal fuldt venskab og sone 
ubrydeligt overholdes mellem førnævnte herre greve, Folrad og Mark- 
vard Gliising og alle andre mistænkte på grevens side som den ene og 
førnævnte Johan af Hummersbuttel, Henrik Schwarzwolf og alle andre 
mistænkte på nævnte Johans side som den anden part. Til klart vidnes
byrd om alt dette er vore, førnævnte ridderes, segl hængt under dette brev. 
Givet og handlet år, dag og sted som ovenfor.

1333. 2. august. 57
Hertug Valdemar 3. af Jylland overlader grev Gerhard 3. af Holsten alle øer øst 

for Lillebælt med undtagelse af Langeland.

Original i rigsarkivet.

Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for såvel nuværende som fremtidige og erklærer offent
ligt med dette brev, at vi frit har overladt den velbyrdige mand hr. Ger
hard, greve af Holsten og Stormarn, vor kære onkel og hans sande ar
vinger alt gods eller alle øer, som kunne tilkomme os på den anden side 
Middelfartsund, Langeland dog undtaget, og vi må ingenlunde rejse krav 
på eller tilbagefordre sådant gods, så længe hele landet Fyn ikke af os 
er indløst fra vor nævnte onkel eller hans arvinger. Til vidnesbyrd herom 
er vort segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1333 dagen 
efter St. Peter ad vincula.

1333. 2. august. 58
Hertug Valdemar 3. af Jylland befaler sine riddere og væbnere at aflægge mandsed 

til grev Gerhard 3. af Holsten og at anerkende denne som deres herre, hvis han selv 
dør uden arving.

Vidisse af 1339 2. februar.

4*



Nr. 58 2, August 1333 52

I herrens navn, amen. Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle 
troende kristne, som får dette dokument at se eller høre, hilsen med 

alles frelser.
Eftersom det beviseligt er sandt, at intet er sikrere end døden, intet 

mere usikkert end dødens time, og vi, såvidt den menneskelige evne til
lader det, ønsker at imødegå fremtidige onder og ubehageligheder og efter 
al vor evne at forekomme dem, og vi ligeledes ikke ufortjent genkalder 
i erindringen, hvorledes den velbyrdige mand, hr. Gerhard, greve af Hol
sten og Stormarn, vor kære onkel, for vor skyld og i anledning af vor sag 
fra vore drengeår og fra den dag, vi blev berøvet vor kære fader, hr. Erik, 
fordum hertug af Jylland, har pådraget sig alvorlige farer og tab på ting 
og legeme samt en ikke ringe gæld og endnu den dag i dag er tynget af 
stor gæld og sine borges pantsættelse, ønsker vi på grund af disse tjenester 
og troskabsbevisninger, som vor nævnte onkel har ydet os, rosværdigt og 
værdigt, som det er vor pligt, at betænke ham og hans arvinger, for at 
han og hans arvinger ikke skal forblive i fare og ugunstige forhold, og det 
er vor vilje, og det har med dette brev været vor vilje, at vore vasaller, 
riddere og væbnere, alle og enhver, som bor indenfor vort hertugdømmes 
og herredømmes område, skal aflægge mandsed og troskabsed til vor ofte 
omtalte onkel, grev Gerhard, på den betingelse, at hvis vi skulle dø uden 
lovlig arving, skal nævnte vore vasaller alle som een i troskab og be
standighed slutte sig til ham, således som vasaller er forpligtet at slutte 
sig til deres herrer, og de skal heri handle, således som de er forpligtet 
til at handle overfor os, og vi befaler og pålægger med dette brev vore 
vasaller, alle og enhver, at gøre dette. Endvidere har vi givet vore fogder 
og officialer, som vi for tiden har overdraget vore borge, udtrykkelig ordre 
til og befalet dem i nærværelse af mange af vore vasaller, at, dersom vi 
skulle dø uden lovlig arving, må de ikke overgive vore borge til nogen 
uden vor førnævnte onkel eller hans arvinger, og det samme er det vor 
vilje, at de fogder og officialer skal gøre, som vi i fremtiden overdrager 
vore borge, og med dette brev giver vi dem bestemt ordre til at gøre dette. 
Desuden hvis nogle af vor nævnte onkels vasaller eller nogle af hans tje
nerskab under krigen mellem nævnte vor onkel og vore vasaller1) er blevet 
dømt fredløs i vort land og af vore mænd, uanset hvordan det er sket, 
skal de have deres fred igen, og vi gengiver dem fred med dette brev. 
Desuden hvis nogle fyrster eller velbyrdige mænd eller hvemsomhelst, uan
set hans værdighed, stilling eller stand, vil hindre, angribe eller på nogen
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måde antaste vor nævnte onkel, hans officialer eller nogen anden, der i 
hans navn sidder inde med hans borge i landene Nørre Jylland og Fyn, 
som er pantsat til vor onkel, skal vi med vore borge og vasaller kraftigt 
bistå vor nævnte onkel og af alle kræfter yde ham og hans hjælpere trofast 
støtte. Endvidere hvis vor nævnte onkel til sit forsvar eller i andre ærinder 
sender sine husfolk, vasaller eller andre til Nørre Jylland eller Fyn, skal 
vi og vore officialer med velvilje bistå dem og ikke på nogen måde til
lade, at der tilføjes dem nogen skade eller uret af vore folk på hen- eller 
tilbagerejsen. Til åbenbart vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt 
under dette brev. Givet i det herrens år 1333 dagen efter Sankt Peter 
ad vincula.

z) Måske i forbindelse med Kristoffer 2.s felttog 1331.

1333. 2. august. Stralsund. 59
Abbed Herman i Hiddense, dominikanerprioren Didrik og franciskanerguardianen 

Nikolaus i Stralsund vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1309 13. november.

Original i Putbus.

Erik, af Guds nåde de danskes og venders konge fo. s. v. .. DRB II, 6 
I nr. 207). Og vi broder Herman, abbed i Hiddense af cistercienseror- 
denen, broder Didrik, prior for dominikanerne i Stralsund og broder 

Nikolaus, guardian for franciskanerne sammesteds har set ovenfor nævnte 
overdragelsesbrev af førnævnte hr. Erik, Danmarks konge — god ihukom
melse — uskrabet, ufordærvet og ubeskadiget i enhver henseende og be
seglet med hans ægte segl derunder, og har omhyggeligt prøvet det, hvad 
vi erklærer med vore segl under dette brev. Givet i Stralsund i det herrens 
år 1333 dagen efter St. Peter ad vincula.

1333. 7. august. Viborg. 60
Tingsvidne af Viborg landsting, at Peder Munk har frafaldet alle krav overfor 

Ebbe Galt.

Original i rigsarkivet.

Peder Vendelbo, Torkil Ebbesen og Mogens Ovesen, riddere, Eilard Re- 
ventlow, landstingshører i Viborg, Niels Bugge, Bård Pedersen, Jakob 
He, Niels Pallesen af Astrup, Niels Assersen Degn, Jens Nielsen af Ods-
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gård, Jens Nielsen Hare, Svend Friis af Sæby og Lave Bjørnsen til alle, 
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi i det 
herrens år 1333 lørdagen før martyren St. Laurentius’ dag1) på sidste 
landsting i Viborg før jomfru Marias himmelfart2) var til stede og hørte, 
at på samme ting, dag og år som nævnt, mødte Peder Munk frem og lod 
dette brevs indehaver, den gode mand, ridderen hr. Ebbe Galt, være al
deles fri og fuldstændig undskyldt uden svig og bagtanke for enhver sag 
og al tiltale, som samme Peder Munk indtil denne dag havde haft mod 
samme hr. Ebbe, såvel på egne som på alle de børns vegne, hvis værge
mål og tiltaleret han indtil denne dag havde haft, idet han erkendte, at 
han helt og holdent i enhver henseende havde oppebåret al betaling og 
al gæld, som samme hr. Ebbe skyldte førnævnte Peder Munk, af nævnte 
hr. Ebbe, for hvilken gæld han tidligere havde pantsat ham sit gods. 
Desuden har omtalte Peder Munk fri for al tiltale fra hans og sine mynd
linges side overladt oftenævnte hr. Ebbe Galt alt gods, rørligt og urørligt, 
som tidligere var pantsat ham af samme hr. Ebbe Galt, til evig besiddelse, 
hvilket vi i sandhed erklærer overfor alle og enhver, hvem det vedrører, 
under vore segl og med levende vidnesbyrd til denne sags uanfægtelige 
vitterlighed. Givet år, dag og sted som ovenfor nævnt.

1) 10. august. — 2) 15. august.

61 1333. 8. august. Roskilde.
Biskop Jens af Roskilde overdrager Roskilde Agnete kloster bispens sildetiende 

af dets undergivne.

Afskrift hos Bartholin.

Broder Jens, ved Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev overdrager Roskilde Ag
nete kloster al vor sildetiende af deres undergivne, som vi tidligere ved 
vort åbne brev har givet samme kloster, således som samme tiende er 
blevet stadfæstet for samme kloster af det apostoliske sæde. Givet i Roskilde 
under vor sekret i det herrens år 1333 søndagen før martyren St. Lauren
tius’ dag.
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1333. 15. august. Ribe. 62
Markvard Rikardsen erklarer, at han har skødet Henrik Knudsen gården Holbæk 

og giver ham kvittering for det gods, denne har bestyret for ham og Folkvard Friis,

Afskrift i Løgumbogen.

Markvard Rikardsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, at alt det gods i gården Holbæk, 
rørligt og urørligt, som hører til den, og som jeg efter Knud Jonsens død 
har modtaget som arv, har jeg skødet dette brevs indehaver hr. Henrik 
Knudsen på Hviding herredsting for andet gods til evig besiddelse. Frem
deles lader jeg ham med dette brev være kvit og fri for indkomsterne af 
førnævnte og af alt andet gods, som han i nogle år har haft under sin om
sorg og sit værge, og som tilhører mig og Folkvard Friis, da han har gjort 
mig og samme Folkvard fyldest for alt, som er oppebåret af samme gods. 
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Ribe 
i det herrens år 1333 på den hellige jomfrus himmelfartsdag.

1333. 1. september. Avignon. 63
Pave Johannes 22, pålægger biskop Hellembert af Slesvig til at dispensere præ

stesønnen Gerhard Jakobi Hotmay fra Utrecht stift for uægte fødsel og give ham 
et gejstligt embede.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1 I hl den ærværdige broder biskop Hellembert af Slesvig, hilsen.
JL Af ordlyden af en ansøgning til os fra vor kære søn Gerhard Jakobi 

Hotmay, klerk i Embrica, Utrecht stift, bakkalaureus i kanonisk ret har 
vi erfaret, at der i sin tid med apostolisk myndighed er givet denne Gerhard, 
som da var skolar, dispensation til, at han uanset den mangel på forældre, 
som han som født af en præst og en ugift kvinde lider af, kan forfremmes 
til alle grader og opnå et kirkeligt beneficium uden sjælesorg, og så først har 
samme Gerhard, som efter denne dispensation har anlagt tonsur som klerk, 
opnået vort brev til bestemte eksekutor om at forsyne ham med et gejst
ligt beneficium med eller uden sjælesorg, som hørte til vor ærværdige 
broder bispen af Münsters kollats, i den form, hvori vi dengang affattede 
breve om at give fattige klerke beneficier og samme ekskutorer har vægret 
sig ved at iværksætte den sag, da han ikke var kompetent til at opnå et



Nr. 64 8. September 1333 56

embede med sjælesorg såvel på grund af hans fejl ved fødslen som på grund 
af hans alder, da han dengang var for ung. Da nu nævnte Gerhard, så
ledes som nævnte ansøgning gjorde rede for, senere er blevet bakkalaureus 
i kanonisk ret, og ved sin boglige lærdom, sit retskafne levned og sæ
der og sine andre rosværdige dyder opvejer, hvad hans vanærende fødsel 
har berøvet ham, har vi anset det for passende at begunstige en vel for
tjent mand med en særlig nådes fordel og imødekomme samme Gerhards 
bønner, hvorfor vi, når det forholder sig således, med apostolisk brev på
lægger Dig, broder, med apostolisk myndighed at meddele nævnte Ger
hard dispensation, så at han uanset førnævnte mangel og enhver konsti
tution herimod kan forfremmes til alle grader og lovligt modtage og 
beholde et gejstligt beneficium, endogså med sjælesorg, når blot det iøvrigt 
overdrages ham på kanonisk vis. Givet i Avignon 1. september i vort 17. år.

64 1333. 8. september.
Peder og Jens Nielsen skøder Jens Mogensen deres gård i Gunderslevmagle.

Regest i Eline Gøyes jordebog.

Først et brev, at brødrene Peder Nielsen af Gunderslev og Jens Nielsen 
skøder Jens Mogensen deres gård i Gunderslevmagle, som de arvede 
efter deres fader Niels Pedersen, for vederlag. Givet vor frue fødselsdag 

1333-

65 1333. 14. september.
Grev Johan 3. af Holsten erkender at skylde Herman Kleindienst, Tideman og 

Herman Witte og Johan Vundengud, borgere i Lübeck, 4000 mark lybsk.

Original i Lübeck.

Vi Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, erkender og 
bevidner med dette brev, at vi på den ene og hr. Herman Kleindienst 
Tideman og Herman Witte, brødre, borgere i Lübeck på den anden side 

er kommet til enighed og har sluttet forlig på den måde, at vi eller vore 
efterkommere er de førnævnte borgere og deres svoger Johan Vundengud 
og deres arvinger 4000 mark lybsk skyldig, at betale uden indvending i 
staden Lübeck til de terminer, som herefter er skrevet: Første gang 1000 
mark til førstkommende St. Nikolai dag1) af de penge, som gidslerne fra 
Sverige først betaler os2). Selv om der også sker det, at gidslerne ikke yder
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eller betaler os, skal vi alligevel betale de omtalte penge til samme dag. 
Fremdeles de næste 1000 mark skal vi betale dem til mortensdag i året 
efter Guds byrd 1334. De tredje 1000 mark skal vi fremdeles betale dem 
til mortensdag i året efter Guds byrd 1335. De fjerde 1000 mark skal vi 
fremdeles betale dem til mortensdag i året efter Guds byrd 1336. Med 
denne aftale og overenskomst skal vi og vore efterkommere være kvit og 
fri for al skyld, for breve eller gældsbreve, som de omtalte borgere har 
haft på os indtil denne dag. . . . Vidner om denne forhandling er hr. 
Herman af Ghermenze, hr. Ditlev af Buchwald, hr. Henrik af Gudow, hr. 
Nikolaus Langelo, riddere, hr. Bertram af Kramon, vor kapellan. Til vid
nesbyrd herom har vi ladet hænge vort segl under dette brev. Dette brev 
er givet i det Guds år 1333 på korsets dag.

1) 6. december. — 2) Jf. DRB. 2. Rk. X nr. 403.

1333. 15. september. 66
Grev Johan 3. af Holsten erkender at skylde Herman Kleindienst, Tideman og 

Herman Witte, borgere i Lübeck, 1000 mark lybsk og 1200 mark sølv.

Original i Lübeck.

Vi Johan af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn erkender og be
vidner med dette brev, at vi eller vore efterkommere skylder de herrer 
Herman Kleindienst, Tideman og Herman Witte, brødre, og Johan Vun- 

dengud, borgere i Lübeck, og deres arvinger 1000 mark i lybske penge 
udover de 4000 mark, hvorom de har vore breve, og ikke at fradrage i 
denne sum, at betale således: 500 mark til mortensdag i året 1337, de 
næste 500 mark skal vi fremdeles betale dem et år derefter til mortensdag 
i året 1338. Disse 1000 mark skal vi hver gang betale dem uden indven
dinger i staden Lübeck. Fremdeles erkender vi, at vi har overdraget dem 
og anvist samme borgere 1200 mark lødig sølv i gidslerne, som tilhører 
herrerne Wichbert Lützow og Johan Hummersbüttel, og disse skal ikke af
kortes i alle førnævnte penge. Fremdeles har vi draget samme borgere 
100 mark penge i landet Femern, således som de breve lyder, som de 
har derpå og under hvilke vort og Eggert af Brockdorfs segl er hængt; 
disse penge skal de oppebære hvert år til hjælp for deres tilgodehavende, 
og de skal ikke afdrages i føromtalte penge, indtil man løser dem fra dem 
med 1000 mark . . . Vidner herom er hr. Herman af Ghermenze, hr.
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Nikolaus Langelo, riddere, hr. Bertram Kramon, vor kapellan, hr. Kon
stantin, hr. Johan Rode, borgere i Lübeck. Til vidnesbyrd herom har vi 
befalet at hænge vort segl under dette brev. Dette brev er givet i Guds 
år 1333 dagen efter korsets dag.

67 1333. 20. september.
Peder Hind af Eskilstrup pantsætter sit gods i Uglerup til Peder Nielsen af Hørby 

for 60 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Peder, kaldet Hind, af Eskilstrup i Ods herred, til alle, som ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, at jeg vil være og i sandhed er den velbyrdige 
og gode mand Peder Nielsen af Hørby 60 mark rent sølv efter kølnsk 
vægt skyldig, at betale helt på sidste Tudse herredsting før mikkelsdag. For 
denne sum sølv pantsætter jeg med dette brev samme Peder Nielsen alt 
mit gods i Uglerup, rørligt og urørligt, tørt og vådt, at råde over i alle 
henseender til hans tarv og at oppebære frugter og indtægter af nævnte gods 
frit og uden afkortning i nævnte sum. Desuden forpligter jeg mig og mine 
arvinger med dette brev til i alle henseender at holde nævnte Peder Nielsen 
og hans arvinger skadesløse for al skade med hensyn til omkostninger og 
udgifter til bygninger, som han på nogen måde kan bevise og opregne, 
dog på den betingelse, at hvis nævnte gods indløses af omtalte Peder eller 
hans arvinger, skal de frit råde over det års indtægter og virning efter deres 
forgodtbefindende. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med de gode 
mænds, Niels, præsten i Grevinges og Peder Gødesen af Vigs segl hængt 
under dette brev. Givet i det herrens år 1333 dagen før apostelen St. 
Matheus’ dag.

68 1333. 2. oktober.
Ridderen Jens Olufsen testamenterer Sorø kloster sit gods i Oreby for sit gravsted 

og sin årtid.

Referat i Sorø gavebog.

Den velbyrdige mand ridderen hr. Jens Olufsen skænkede i sit testa
mente vor frue kloster i Sorø med henblik på sit gravsted og for sin 

årtid, hvert år trofast at afholde, alt sit gods i Oreby, rørligt og urørligt, 
med alt dets tilliggende. I det herrens år 1333 lørdagen efter mikkelsdag.
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1333. 2. oktober. Avignon. 69
Pave Johannes 22. pålægger bisperne af Børglum og Viborg og kanniken Henrik 

Kristinesen i Århus at indføre Henrik Tomsen, sognepræst i Sjørring i afdøde Bork- 
vard Borkvardsens kanonikat og præbende ved Århus kirke.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til de ærværdige brødre biskop Tyge af Børglum og biskop Tyge af 
Viborg og vor kære søn Henrik Kirstines søn, kannik i Århus hilsen 
og apostolisk velsignelse.

Den fortjenstfulde retskaffenhed, for hvilken vor kære søn, Henrik Tom
sen, sognepræst i Sjørring i Børglum stift, anbefales os med troværdigt 
vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham en særlig gunstbevisning. Da der
for, som vi har erfaret, det kanonikat og præbende ved Århus kirke, som 
afdøde Borkvard Borkvardsen, kannik ved samme Århus kirke, havde ved 
samme Århus kirke, mens han var i live, nu vides at være ledigt ved hans 
død, som er indtruffet ved den romerske kurie, er det vor hensigt ved 
apostolisk gavmildhed at providere nævnte Henrik under hensyntagen til 
hans føromtalte fortjenester med førnævnte kanonikat og præbende, der
som de som forudskikket er ledige, og der indtil denne dag ikke særligt 
er erhvervet ret til dem af nogen anden, og vi pålægger med apostolisk 
brev Eder, gode mænd, at I eller to eller een af Eder personlig eller ved een 
eller flere andre med vor myndighed overdrager og anviser denne Henrik 
førnævnte kanonikat og præbende med fuld kanonisk ret og alle rettig
heder og tilliggender, dersom de, som forudskikket, er ledige og der indtil 
denne dag ikke specielt er erhvervet ret til dem af nogen anden, idet I 
indfører ham eller hans befuldmægtigede for ham i håndgribelig besid
delse af kanonikatet og præbendet og førnævnte rettigheder og tilliggender 
og forsvarer ham efter indførelsen efter at have fjernet enhver, der ulovligt 
sidder inde med dem, og lader ham eller hans befuldmægtigede modtage 
nævnte præbende i førnævnte Århus kirke og optage som kannik og broder 
og anvise ham plads i koret og sæde i kapitlet ved Århus kirke med fuld 
kanonisk ret og fuldt ud lader ham svares alle kanonikatets og præbendets 
frugter, indtægter, afkasteiser, rettigheder og oppebørsler, idet I med vor 
myndighed tugter de genstridige med kirkens straf under udelukkelse af 
appel, uanset alle vedtægter og sædvaner ved samme Århus kirke, der 
strider herimod, selvom de er bestyrkede med apostolisk stadfæstelse eller 
enhver anden sikkerhed, eller uanset om nogen med apostolisk eller anden
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myndighed er blevet optaget som kannik ved samme Århus kirke eller 
kræver at optages, eller om nogen med hensyn til provisioner af kanoni- 
kater og præbender ved nævnte Århus kirke, har opnået specielle eller med 
hensyn til kirkelige embeder i hine egne almindelige breve af dette sæde 
eller af dets legater, selvom man i kraft af disse er skredet til forbud, reserva
tion og formeligt valg bestemmelse, eller er gået frem på nogen anden måde, 
thi det er vor vilje, at samme Henrik i alt dette skal gå forud med hensyn til 
opnåelse af nævnte kanonikat og præbende, dersom de, som forudskikket er 
ledige, og der indtil denne dag ikke specielt er erhvervet ret af nogen anden, 
dog skal dette ikke være til skade for nogen med hensyn til opnåelse af 
andre kanonikater, præbender og beneficier, uanset endvidere om vor ær
værdige broder, biskop Svend og vore kære sønner kapitlet i Århus eller 
nogen anden i fællesskab eller hver for sig af dette sæde har fået bevilling 
på at de ikke har pligt til eller på nogen måde kan tvinges til optagelse 
eller provision af nogen, og at de ikke kan lægges under interdikt, suspen
deres eller banlyses, og at ingen kan provideres med kanonikater og præ
bender ved samme Århus kirke eller andre gejstlige beneficier som i fæl
lesskab eller hver for sig hører under deres overdragelse, provision eller 
anden rådighed, ved apostolisk brev som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og 
ord for ord omtaler denne bevilling, og uanset enhver anden begunstigelse 
fra dette sæde, almindelig eller speciel, hvilken ordlyd den end har, som 
på nogen måde, selv om den ikke er omtalt eller fuldstændig optaget i 
dette brev, kan hindre eller blot forhale virkningen af denne vor nåde, 
og af hvis fulde ordlyd der skulde ske særlig omtale i vort brev, uanset 
endelig om nævnte Henrik ikke er til stede for at aflægge den sædvanlige 
ed på at ville overholde samme Århus kirkes bestemmelser og sædvaner, 
når blot den i hans fraværelse aflægges af en egnet befuldmægtiget, og 
han selv, når han personlig kommer til Århus kirke, aflægger den, eller 
uanset at nævnte Henrik vides at besidde sognekirken i Sjørring. Men vi 
erklærer det for ugyldigt og intetsigende, om nogen uanset hans myndig
hed med eller uden viden herom forsøger at handle anderledes i den sag. 
Givet i Avignon 2. oktober i vort 18. år.

70 1333. 6. oktober. Sakskøbing.
Junker Otto af Danmark, hertug af Estland og Lolland, overdrager sin svoger 

markgreve Ludvig af Brandenburg Estland med arveret som medgift for sin søster 
Margrete.
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Afskrift i Berlin.

I Guds navn amen. Vi Otto, junker af Danmark, hertug af Estland og 
Lolland, til alle og enhver, som får kundskab om dette brev, hilsen 

evindelig med Gud.
Det er som at putte ting i en sæk uden bund, hvis man uden skriftlig 

optegnelse betroede menneskers handlinger til hukommelsen alene. Derfor 
ønsker vi, at det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige tro
ende kristne, og anerkender vi med dette brev og erklærer offentligt, at 
vi med samtykke af vor elskede broder, den berømmelige Valdemar og 
efter modent overlæg med vore tro mænd overdrager og giver den berøm
melige og stormægtige hr. Ludvig, markgreve af Brandenburg, vor elskede 
svoger, som medgift eller i stedet for medgift til det ægteskab, som han har ind
gået med vor højtelskede søster Margrete, eller i stedet for vor søsters med
gift, landet Reval d. v. s. besiddelsen af borgen og staden Reval, retten til at 
præsentere biskoppen og al ret, som vi har til bispedømmet Reval, borgen og 
staden Wesenberg og borgen og staden Narva i Estland og alle befæstninger, 
som findes i landet, med hvilket navn de end kan betegnes og nævnes, og byer, 
allodier, landsbyer, landskaber og al tjeneste af byboerne med stridsheste og 
landboerne med vogne, som efter sædvane eller efter retten har bestået, består 
og i fremtiden kan bestå sammesteds, med græsgange, enge, sumpe, moser, 
skove, agre, dyrkede og udyrkede, med guld-, sølv- og kobbergruber og alle 
andre metalgruber, hvis der for tiden findes eller i fremtiden kan findes 
nogen, med tømmer, skove, jagt, vande, møller og vandløb, med told, 
mønt, højere og lavere domsmyndighed, større og mindre retsbøder og 
erstatningsbeløb, med sø- og havfiskeri, med indtægter, patronatsrettig- 
heder og alle oppebørsler og indkomster af forbedringer, og hvad der i 
fremtiden kan komme ind af dette land og af de førnævnte besiddelser, 
som hører til dette land tillige med ejendoms- og besiddelsesretten, således 
som vore forgængere kongerne af Danmarks rige har haft førnævnte 
land og sammen med landet alt det førnævnte, og således som samme 
land og disse besiddelser plejede at høre under kongeriget Danmark. 
Og vi tilføjer yderligere, at samme land Reval, borgen og staden Reval, 
retten til at præsentere biskoppen, Wesenberg borg og stad, Narva borg 
og stad og de andre besiddelser og ejendomsretten til dem herefter ikke 
skal have nogen tilknytning til riget Danmark, og ikke må de med 
nogen ret i rigets navn kræves tilbage eller nogensinde vende tilbage 
til riget, medmindre omtalte markgreve Ludvig, vor kære svoger, eller
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hans arvinger eller de, til hvem han eller de måtte sælge, skænke eller 
mageskifte landet Reval, med deres gode vilje skulle sælge eller på 
anden måde overlade os ovennævnte land, men at vor svoger mark- 
grev Ludvig af Brandenburg må besidde og lade samme land og alt, 
som under noget navn hører under dette lands område, overgå til 
sine lovlige arvinger og efterfølgere, og at han med fuld ret kan sælge, 
skænke eller efter sit forgodtbefindende mageskifte det med hvemsomhelst 
uanset deres stilling og stand, og vor svoger og hans lovlige arvinger skal 
frit og ukæret kunne gøre det, når de finder for godt. Men hvis nævnte 
lands vasaller med alle de befæstninger, der som nævnt hører til dette 
land, ikke med deres gode vilje vil overgå til den berømmelige markgreve 
Ludvig af Brandenburg, vor kære svoger, eller til hans sande arvinger eller 
til den eller dem, som samme Ludvig vil skænke, sælge eller mageskifte 
nævnte land, vil og skal vi med al vor magt tvinge dem til at adlyde og 
aflægge mandsed til ham og hans sande arvinger og til den eller dem, 
som han måtte give, sælge eller mageskifte nævnte land til, som de har 
pligt til overfor deres sande og lovlige herre. Vi lover ligeledes med dette 
brev på tro og love, at såsnart vi med den almægtige Guds nåde måtte 
blive salvet og kronet til Danmarks konge, skal og vil vi forny og gentage 
dette brev med alle dets oven anførte punkter under udelukkelse af al 
svig overfor markgreve Ludvig, vor kære svoger eller overfor den eller dem, 
hvem han måtte bestemme sig til at give, sælge eller mageskifte dette land, 
såsnart vi måtte blive opfordret hertil af ham eller dem. For at alt dette 
fast og ubrydeligt må blive overholdt af os og vore efterfølgere, har vi 
befalet at lade dette brev bestyrke ved vort segl som værn. Vidner herom 
er den velbyrdige mand hr. Lars, kongeriget Danmarks drost, den strenge 
ridder Konrad, kaldet Preen, den hæderværdige mand, hr. Gerlag, lan
dene Ærøs og Tåsinges provst, samt Sigfred af Oreby, vor hofmarsk, Bo, 
kaldet Falk, Jens, kaldet Bæger, vort land Lollands foged, Frænde Karlsen 
og adskillige andre troværdige mænd. Givet i Sakskøbing i det herrens 
år 1333 onsdagen efter de hellige martyrer Dionysius’ og hans fællers dag.

71 1333. 6. oktober. Sakskøbing.
Junker Otto af Danmark, hertug af Estland og Lolland, overdrager sin svoger 

markgreve Ludvig af Brandenburg Estland med arveret og tilføjer, at dette ikke skal 
gøre noget skår i Margretes arverettigheder som dansk kongedatter.

Original i det svenske rigsarkiv.
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Vi Otto, af Guds nåde junker af Danmark, hertug af Estland og Lolland, 
ønsker, at det til evig tid skal være vitterligt for alle nulevende og 
fremtidige troende kristne, som dette brev når, at vi med oprigtigt og 

frit samtykke af den berømmelige Valdemar, vor elskede broder, har over
ladt og med dette brev overlader og afstår til den berømmelige og stor
mægtige fyrste og herre, hr. Ludvig, markgreve af Brandenburg, vor kære 
svoger, på grund af det ægteskab, som han har indgået med vor elskede 
søster Margrete, landet Reval, retten til at præsentere bispen og al ret, 
som vi har til nævnte bispedømme, og befæstningerne, alle og enhver, som 
findes i landet, sammen med alle rettigheder, ejendomsrettigheder, fri
heder og med alle tilliggender til landet, at besidde til evig tid, ligesom 
vore forfædre Danmarks konger har haft og besiddet samme lands ejen
domme og besiddelser, dog således, at nævnte hr. Ludvig, markgreve af 
Brandenburg, kan sælge, skænke og mageskifte nævnte land Reval med 
alle dets tilliggender og frit og ukæret overdrage det i hvilketsomhelst for
mål og til hvemsomhelst, uanset hans stilling eller stand. Og vi tilføjer 
yderligere, at førnævnte land Reval, retten til at præsentere bispen og 
al ret, som vi har til bispedømmet, dets ejendomme og alle dets andre 
besiddelser herefter ikke skal have nogen tilknytning til kongeriget Dan
mark, og ikke må det med nogen ret i rigets navn kræves tilbage eller 
nogensinde vende tilbage til riget, medmindre nævnte hr. Ludvig, mark
greve af Brandenburg, vor elskede svoger, eller hans rette arvinger eller 
de, som han eller de måtte sælge, skænke eller mageskifte landet Reval 
til, med deres gode vilje måtte sælge os og vore efterfølgere ovenfornævnte 
land. Vi vil dog ikke, at der ved førnævnte gave eller overladelse af nævnte 
land skal opstå noget til skade eller tab for vor nævnte elskede søster Mar
grete med hensyn til hendes rette arvelod, således som andre kongedøtre i 
Danmark fra arilds tid har været vant til at arve. Til vidnesbyrd her om 
har vi befalet at lade dette brev bestyrke med vort segl som værn. Vidner 
herom er den velbyrdige mand hr. Lars Jonsen, Danmarks riges drost, 
ridderen hr. Konrad, kaldet Preen, hr. Gerlag, landene Ærøs og Tåsinges 
provst, Sigfred, kaldet af Oreby, vor hofmarsk, Bo, kaldet Falk, Jens, kal
det Bæger, vort land Lollands foged, og adskillige andre troværdige mænd. 
Givet i Sakskøbing i det herrens år 1333 onsdagen før de hellige martyrer, 
Dionysius’ og hans fællers dag.
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72 1333. 6. oktober. Sakskøbing.

Junker Otto af Danmark, hertug af Estland og Lolland, meddeler kejser Ludvig 
4., at han har overdraget hans søn markgreve Ludvig af Brandenburg hertugdømmet 
Estland.

Afskrift i Berlin.

Otto af Guds nåde junker af Danmark, hertug af Estland og Lolland 
til den ophøjede fyrste og herre hr. Ludvig, romernes uovervindelige 

kejser og rigets forøger, beredvillig tjenesteydelse i alle forhold.
Vi ønsker, at det skal være vitterligt for eders ophøjede og uovervindelige 

herlighed, at vi på grund af det ægteskab, som den berømmelige mark
greve Ludvig af Brandenburg, Eders ældste søn og vor kære svoger, har 
indgået med vor kære søster Margrete, har givet og med dette brev skæn
ker, overlader og afstår markgreve Ludvig af Brandenburg, Eders første
fødte, vor kære svoger og hans sande arvinger landet Reval, retten til at 
præsentere bispen og al ret, som vi har til bispedømmet, med alle befæst
ninger, som ligger indenfor nævnte lands område, nemlig Reval borg og 
stad, Wesenberg borg og stad og Narva borg og stad i landet Estland med 
oprigtigt og frit samtykke af vor broder Valdemar og med vore stormænds 
råd, at besidde frit og ukæret med al ret, frihed og ejendomsret, med alle 
tilliggender og alle brugsrettigheder og tjenester, således som vore for- 
fædre Danmarks konger har haft og besiddet dette land Reval, retten til 
at præsentere bispen og al ret, som hører til det, og som vi har til nævnte 
Reval bispedømme med alt det ovennævnte, dog således, at omtalte Lud
vig, markgreve af Brandenburg, Eders førnævnte førstefødte, vor kære svo
ger må sælge, skænke, mageskifte og til hvilketsomhelst formål overføre 
til hvilkensomhelst person, uanset hans stilling eller stand, landet Reval 
med alle dets tilhørende befæstninger. Og vi tilføjer yderligere, at oven- 
fornævnte land Reval, borgen og staden Reval med tilhørende ret til 
bispedømmet, Wesenberg borg og stad, Narva borg og stad og de andre 
besiddelser med ejendomsretten til dem herefter ingen tilknytning skal 
have til riget Danmark, og ikke må de med nogen ret i rigets navn kaldes 
tilbage eller nogensinde vende tilbage til det, medmindre omtalte mark
greve Ludvig af Brandenburg, vor kære svoger, eller hans sande arvinger 
eller andre, til hvem de måtte sælge, skænke eller mageskifte dette land, 
med deres gode vilje måtte sælge os eller vore efterfølgere ovenfor nævnte 
land. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
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Vidner herom er den velbyrdige mand, hr. Lars Jonsen, riget Danmarks 
drost, ridderen hr. Konrad, kaldet Preen, hr. Gerlag, landene Ærøs og 
Tåsinges provst, samt Sigfred, kaldet af Oreby, vor hofmarsk, Bo, kaldet 
Falk, Jens Bæger, vort land Lollands foged, og adskillige andre trovær
dige mænd. Givet i Sakskøbing i det herrens år 1333 onsdagen inden de 
hellige martyrer Dionysius’ og hans fællers dag.

1333. 18. oktober. Avignon. 73
Pave Johannes 22. giver Markvard Bockholt, kannik og skatmester i Slesvig et 

kanonikat i Lübeck med ventebrev på et præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til den kære søn magister Markvard Bockholt, kannik i Lübeck og 
doktor i kirkeret, hilsen.

Din boglige lærdom, Dit agtværdige liv og levned og Dine andre ret
skafne fortjenester, for hvilke Du anbefales os med troværdigt vidnesbyrd, 
bevæger os til at omfatte Dig med apostolisk gunst og vise Dig en rund
håndet nåde. Da vi nu af hensyn til Dine førnævnte fortjenester vil vise 
Dig, der også som det forsikres, er fremragende i romerret, en særlig nåde, 
overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat ved Lübeck 
kirke med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved provision. Men hvis et 
præbende for tiden er ledigt ved samme kirke, eller når det bliver ledigt, 
og Du eller Din dertil lovformeligt beskikkede befuldmægtigede inden en 
måned efter, at Du eller samme befuldmægtigede har fået underretning 
om præbendets ledighed, mener at kunne godkende det, har vi med alle 
dets rettigheder og tilliggender reserveret det som apostolisk gave at over
drage til Dig, efter at Du således har godkendt det, ... og uanset endelig, 
at Du vides at besidde et kanonikat og præbende samt skatmesterembedet 
ved Slesvig kirke. . . . Givet i Avignon 18. oktober i vort 18. år.

1333. 18. oktober. 74
Grev Vilhelm af Holland afsiger kendelse i striden mellem Lübeck, Hamburg og 

Stavern, hvorved bl. a. nogle borgere fra Stavern tilkendes erstatning for et overfald 
på markedet i Falsterbo fra nogle lybske borgeres side.

To afskrifter i Haag.

2. Række. XI. 5
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Vi Vilhelm, greve af Hennegau (Holland og Zeeland) gør vitterligt for 
alle mænd, at staden Lübeck på den ene side og vor stad Stavern på 
den anden i den krig, som de har ført indbyrdes og i alle krav, som de 

gensidigt har rejst mod hinanden indtil denne dag, og staden Hamburg 
og abbeden af Stavern og hans nevø Engelbrekt af Woldrichem, som 
har lidt skade på grund af omtalte krig, har henvendt sig til os angående 
bøden på 1000 pund grot i mønt fra Tournai, og staden Lübeck har givet 
os deres åbne brev om bøden på 1000 pund grot i mønt fra Tournai og 
staden Hamburg ligeledes deres åbne brev om den samme bøde på 1000 
pund grot i mønt fra Tournai og abbeden og konventet i Stavern har ind
givet deres åbne brev under abbedens og konventets segl til os for abbeden 
og for Engelbrecht, abbedens førnævnte nevø om en bøde på 25 pund 
grot i mønt fra Tournai, for at holde vor kendelse, hvorfor vi med vel- 
beråd hu og med god omtanke afsiger vor kendelse på denne måde . . . 
Fremdeles at Pieter Mante, Winoud Alighers, Tideman Jonghe, Evas søn, 
Geltmar, hans broder og Tideman Pilgrims søn fra Stavern klager over, 
at de under fred på det frie marked på Falsterbo er blevet tilføjet slag 
og sår og store krænkelser af borgerskabet fra Lübeck, som i sildefangstens 
tid var i Skåne, og at borgerne i Lübeck ikke vil lægges det til last, men 
siger, at de havde en borger med sig, hvis navn de ikke kendte, og som 
havde stillet sikkerhed for deres foged i Skåne, hvis der skulle rejses er
statningskrav mod staden: så siger vi til ham fra Lübeck, som har stillet 
sikkerhed, som før skrevet er, at han med sine hjælpere fra Lübeck skal 
give Pieter Mante for smerte og overlast 4 pund grot, Geltmar Jonghe, 
Evas søn, 10 skilling grot i mønt fra Tournai, Tideman, hans broder, 
5 skilling grot i mønt fra Tournai, Tideman Pilgrims søn 5 skilling grot 
og Winoud Alighers 5 skilling grot, at betale til den 1. maj i Haarlem, 
således som foreskrevet står. Sker det, at de ikke gør det, så skal staden 
Lübeck udlevere til vort forgodtbefindende deres borger, om hvem de 
ved, at han havde deltaget i slagsmålet, som før skrevet, og desuden skal 
rådet og borgmestrene i Lübeck under ed erkende i deres åbne brev, at 
den borger, som de udleverer, ingen hjælpere havde og intet gods til at 
betale med efter deres vidende . . . Til vitterlighed o. s. v. er dette brev 
beseglet med vort segl. Givet på Sankt Lukas dag i det herrens år 1333.
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1333. 6. november. Bjærge herredsting. 75
Tingsvidne af Bjærge herredsting, at Gregers Langtrøje har pantsat kannikerne i År

hus og Ribe det gods i Bjærge herred, som han gennem sin hustru Margrete havde 
arvet efter provsten Niels Pallesen i Århus.

Afskrift i Århusbogen.

Tage, sognepræst i Bjærge, Jon og Esger, præster ved kirkerne i Barrit 
og Rårup, Jens Bjørnsen, foged på Bygholm borg, Lars Truedsen, 
Kalle Pedersen, Hågen Pedersen, Lave Hillesen, Alle Allesen, Jens 

Tostesen og Gøde Gammel til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi i det herrens 
år 1333 lørdagen før mortensdag var tilstede på Bjærge herredsting og 
hørte, at Gregers Langtrøje personligt i nærværelse af os og adskillige andre 
troværdige mænd samme dag og på samme ting som arving på sin hustru 
Margretes vegne efter hr. Niels Pallesen, fordums provst i Århus, pant
satte indehaverne af dette brev Svend Krage og Niels Friis på nedenfor- 
nævnte kannikers vegne til fri rådighed alt gods i Bjærge herred, som til
kom ham på hans hustrus vegne som arv efter førnævnte hr. Niels død, 
til sikkerhed for det legat til de herrer kanniker i Ribe og Århus og 
deres tjenere, som var givet dem ved hans testamente, på det vilkår, at 
føromtalte kanniker årligt skal oppebære frugterne og indtægterne af 
Gregers’ omtalte gods uden at dette afregnes i hovedstolen, indtil det 
lovligt indløses af dem for det førnævnte legat og dette forkynder vi for 
alle, hvem det vedrører. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt un
der dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor anført.

1333. 12. november. Skallvik. 76
Kong Magnus af Sverige anerkender fru Else Pedersdatters fordring pd 8000 mark 

sølv efter hendes afdøde mand, marsken Ludvig Albertsen, og overlader hende årligt 
2000 mark skånsk af mønten i Lund og pantsætter hende Blekinge og Lister herfor.

Oversættelse hos Hvitfeld.

Magnus, af Guds miskundhed Sveriges, goternes, Skånes og Norges 
konge, til alle, som ser eller læser dette brev, hilsen evindelig med 

Gud.
Eftersom den ædle herre, hr. Johan, greve af Holsten og Stormarn, den

5*
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stund han rådede over Skåne, har overladt den dydige frue, fru Else 
Pedersdatter, den fordums marsk Ludvig Albertsens hustru til en lindring 
af den gæld og tynge, beløbende sig til 8000 mark sølv, som førnævnte 
hr. Ludvig var kommen i til Danmarks bedste og gavn, og han1) herimod2) 
siden havde pantsat dem3) krongods til underpant (i Skåne), hvilket land 
Skåne han siden afstod til os, har vi besluttet i betragtning af førnævnte gæld, 
som er fremkommet til rigets bedste og af førnævnte gode kvindes bekym
ring for at skulle miste sin ret og desuden i betragtning af den store skade hun 
og hendes arvinger derved skulde lide, at forsørge førnævnte frue og arvinger 
på den måde, at de skal have 2000 mark skånsk af mønten i Lund, nemlig 
500 til mortensdag4), 500 til kyndelmisse5), 500 til Philip og Jacobi6) og 
500 til vor frues himmelfart7), hvilke penge vi hermed befaler møntme
steren årligt at forstrække hende med. Vi pantsætter hende til underpant 
Blekinge og Lister med fiskeret i Morum og alle rettigheder. Fremdeles 
skal vi fri førnævnte lande for hende med den tilføjelse, at hvad hun har 
oppebåret eller herefter oppebærer af indtægter i førnævnte lande, skal 
afkortes i hovedstolen. Dette brev har sammen med kongen ærkebiskop 
Karl af Lund, Sveriges primas, Nils Abiornsson, Gisle Elineson, Ulv 
Abiornsson, Anund Sture, Ulv Filipsson, Jens Uffesen, riddere, Peder 
Jonsen, dekan i Lund, og Sakse Pedersen, væbner, beseglet. Givet i Skåll- 
vik slot, år 1333 dagen efter mortensdag.

1) Johan 3. af Holsten. — 2) De 8000 mark sølv. — 3) Fru Else og hendes børn. — 
4) 11. november. — 5) 2. februar. — 6) 1. maj. — 7) 15. august.

77 1333. 14. november. Skallvik.
Kong Magnus af Sverige tager fru Else Pedersdatter, marsken Ludvig Albertsens 

enke, under sit værn.

Referat hos Hvitfeld.
O

Ar 1333 tog Magnus, konge af Sverige, Norge og Skåne, fru Else Peders- 
. datter, marsken Ludvig Albertsens (enke) i sin beskyttelse og værn 
sammen med alle hendes bønder, tjenere og vordnede. Handlet i Skallvik 

søndagen efter mortensdag.

78 1333. 17. november. Ringsted.
Ridderen Peder Grubbe af Stude skøder Roskilde Clara kloster gods i Markeslev.

Original i universitetsbiblioteket.
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Peder, kaldet Grubbe, ridder af Stude, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg i det herrens år 1333 onsdag før ottendedagen 
efter mortensdag på landstinget i Ringsted som eneste lovlig arving efter 
nedenfornævnte hr. Oluf har skødet noget gods i Markeslev, nemlig en 
halv mark skyldjord, som fordum hr. Oluf, kaldet Flemming, med alt dets 
urørlige tilliggende testamentarisk skænkede sin kære datter, nemlig søster 
Cecilie i Roskilde Clara kloster for hendes livstid til klædning og derefter 
til samme nonnekloster, hvor omtalte søster sammen med andre lever 
i afsondrethed for Kristi skyld, i førnævnte fruers og søstres befuldmæg- 
tigedes, Niels Degns hænder, at besidde med rette til evig tid på ovenfor- 
nævnte måde. Og for at der ikke herefter skal opstå nogen tvivl angående 
denne rigtig foretagne gave eller dens skødning, er mit segl sammen med 
landsdommeren Jens Mogensens og Mogens Toddes segl hængt under 
dette brev i ovennævnte år, dag og sted.

1333. 3. december. Wurzburg. 79
Kejser Ludvig af Bayern slutter på sin søn markgrev Ludvig af Brandenburgs 

vegne forlig med grev Gunther af Lindow, hvorefter denne bl. a. skal udlevere 
de breve, han har fra kongen af Danmark.

Afskrift i Berlin.

Ludvig, af Guds nåde romernes kejser og rigets forøger, erklærer og aner-
Å kender offentligt med dette brev, at vi efter modent og velovervejet 

overlæg med vore tro fyrster og geheimeråder på den berømmelige mark
greve Ludvig af Brandenburgs vegne har sluttet overenskomst og traktat 
med den velbyrdige mand grev Gunther af Lindow, vor tro og hengivne 
mand, idet den berømmelige hertug Rudolf af Sachsen, vor kære fyrste og 
onkel, optrådte som befuldmægtiget forhandler for denne, på følgende vilkår, 
at vor førnævnte søn skal give, skænke, tildele og uden modsigelse betale 
samme greve af Lindow 7000 mark brandenburgsk, idet følgende beting
elser og vilkår er fastsat og officielt tilføjet, at omtalte greve af Lindow 
skal give afkald på og aflevere alle breve, som han har fra salig ihukom
melse Brandenburgs gamle markgrever på forpligtelser, borge, befæst
ninger, byer, tjenester, mænd og i al almindelighed gods og genstande 
af enhver art, således at fra nu af omtalte greve af Lindow overhovedet 
ikke vil være i stand til eller formå at rejse noget retskrav mod vor om-
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talte søn markgreven af Brandenburg, men alle disse breve og da særligt 
de breve, som samme greve har om forleninger til sig af Danmarks be
rømmelige konge og vor kære geheimeråd grev Bertold af Henneberg, 
skal for fremtiden være kasserede, døde og magtesløse. . . . Til vidnes
byrd herom har vi ladet dette brev skrive og befæste med vort sekret. 
Givet i Würzburg fredag efter Andreas dag1) i det herrens år 1333 i 
vort 20. år som konge og 7. som kejser.

1) 30. november.

80 1333. 11. december. Stralsund.
Petrus, præst i Patzig i Roskilde stift, meddeler provst Rüdiger i Rührt, at præsten 

Gerhard i Gingst har bandlyst Konrad Witte.

Trykt efter tabt forlag i Papistisches Meklenburg.

Petrus, sognepræst i Patzig i Roskilde stift, til den hæderværdige mand 
provst Rüdiger i Rühn nonnekloster, ved apostolisk myndighed beskik
ket som undereksekutor i nedenfornævnte sag, forbøn i herren og bered

villig tjenesteydelse. . . . Givet i Stralsund i det herrens år 1333 lørdagen 
før Lucie dag.

81 1333. 17. december. Prenzlau.
Markgreve Ludvig af Brandenburg slutter forbund med sine svogre junker Otto 

og junker Valdemar af Danmark.

Afskrift af Gram, trykt i Videnskabernes Selskabs Skrifter IV 201.

Vi Ludvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz, pfalz- 
greve af Rhinen, hertug af Bayern, det hellige romerske riges øverste 
kammermester erkender og bevidner åbent med dette brev, at vi har sluttet 

forbund med de højbårne fyrster, junkerne Otto og Valdemar af Danmark, 
hertuger til Lolland og Estland, vore kære svogre, således som herefter skre
vet står: at vi af al vor magt, sålænge vi lever, uden nogen svig skal hjælpe 
dem mod alle, der lever, med undtagelse af det romerske rige, og især mod 
greverne af Holsten og deres hjælpere, dog på det vilkår, at den hjælp, som 
vi skal sende dem i Danmark, den skal vi skaffe skibe og kost, indtil de når 
Danmark; når de kommer til Danmark, så skal vore førnævnte svogere 
afholde omkostningerne, sålænge de vil beholde dem hos sig. Hvad vore 
svogere råder over og har af skibe, skal de sende til os, når vi kræver det
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af dem. Vidner herom er de ædle mænd, hr. Albrekt af Lichtenberg, 
som kaldes Hummel, hr. Henrik Eisoldried, vor hofmester, hr. Betke af 
Wiltberg, vor foged, hr. Herman af Wolkow, vor hofdommer, Johan af 
Buch, Gebhard af Kamern, Albrekt af Blankenburg og andre gode mænd. 
For at alt dette kan forblive fast og ubrydeligt, har vi udstedt dette brev 
herom, beseglet med vort segl. Dette er sket i Prenzlau i året 1333 efter 
Guds byrd den næste fredag efter den hellige jomfru Lucie dag.

1333. 17. december. Prenzlau. 82
Markgreve Ludvig af Brandenburg lover at forbedre sin hustru Margretes liv- 

geding, dersom indtagten af Estland overstiger 12000 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Vi Ludvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og af Lausitz, 
pfalzgreve af Rhinen, hertug af Bayern, det hellige romerske riges 
øverste kammermester, bevidner åbent med dette brev, at, hvad landet Reval 

yder mere end 12000 mark lødigt sølv, dermed skal vi forbedre livgedinget 
for vor kære hustru, fru Margrete, markgrevinden. For at dette kan for
blive urokkeligt, har vi givet dette brev herom, beseglet med vort segl. 
Vidner herom er de ædle mænd, hr. Albrekt af Lichtenberg, som kaldes 
Hummel, hr. Henrik Eisoldried, vor hofmester, hr. Betke af Wiltberg, vor 
foged, hr. Herman af Wolkow, vor hofdommer, Johan af Buch, Gebhard 
af Kamern, Albrekt af Blankenburg og andre gode folk. Dette er sket 
i Prenzlau efter Guds byrd 1333 fredag efter Lucie dag.

1333. 17. december. Prenzlau. 83
Junker Otto af Danmark, hertug af Estland og Lolland, slutter forbund med 

markgreve Ludvig af Brandenburg og lover at hjælpe ham mod hans fjender.

Afskrift i Berlin.

Vi Otto, af Guds nåde danskernes junker, hertug af Lolland og Est
land, erkender og bevidner åbent med dette brev, at vi med vor 
broder Valdemars samtykke har sluttet forbund og overenskomst med den 

høj bårne fyrste, markgreve Ludvig af Brandenburg, vor kære svoger, så
ledes som herefter skrevet står, (nemlig) at vi, sålænge vi lever, af al vor 
magt skal hjælpe ham imod alle levende, undtagen det romerske rige,
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uden nogen bagtanke, dog på det vilkår, at den hjælp, som vi skal sende 
ham i Tyskland, den skal vi skaffe skib og underhold til Tyskland. Når 
de kommer til Tyskland, så skal vor førnævnte svoger underholde dem, 
så længe han vil beholde dem hos sig. Vidner herom er de ærværdige mænd, 
hr. Gerlag, provst til Ærø og Tåsinge og hr. Gudfred, kannik i Ribe, som 
vi har givet fuldmagt hertil, og tilstrækkeligt mange andre gode mænd. 
For at dette kan forblive fast og urokkeligt, har vi desuden befalet at give 
dette brev, beseglet med vort segl. Dette er givet i Prenzlau i året 1333 
efter Guds byrd fredag efter Lucie dag.

84 1333. 17. december. Prenzlau.
Junker Otto af Danmark, hertug af Estland og Lolland, forpligter sig til at 

skaffe markgreve Ludvig af Brandenburgs arvinger tronfølgeretten til Danmark, hvis 
han med dennes hjalp bliver konge i Danmark, og han og hans broder dør uden 
arvinger.

Afskrift i Berlin.

Vi Otto, af Guds nåde de danskes junker, hertug af Lolland og Estland, 
erkender og bevidner åbent og gør vitterligt for alle, som hører eller 
ser dette brev, at vi med samtykke af vor kære broder Valdemar har slut

tet overenskomst med den høj bårne fyrste, markgreve Ludvig af Branden
burg, vor kære svoger, således som herefter skrevet står, (nemlig at), når 
vi med Guds nåde og vor kære svoger markgreve Ludvigs hjælp får magten 
over riget Danmark, vil vi uden svig lade vort førnævnte kongerige Dan
mark hylde førnævnte markgreve Ludvig af Brandenburg, vor kære svo
ger, markgrevinden af Brandenburg, vore kære søster og deres rette ar
vinger, dog på det vilkår, at hvis vi og Valdemar, vor broder dør uden 
lensarvinger — hvad Gud forbyde — så skal kongeriget Danmark tilfalde 
markgreve Ludvig af Brandenburg, vor svoger, og markgrevinde Margrete 
og deres rette arvinger og evigt forblive hos dem. Vi lover desuden på 
tro og love, at når Valdemar, vor broder, kommer til skels år og alder, 
skal han ord til andet gentage dette i et brev og lade det besegle med sit 
segl og af fri vilje give det til markgreven af Brandenburg, vor kære svo
ger og til markgrevinde Margrete, vor kære søster og deres rette arvinger. 
Hjælper Gud os og Valdemar, vor broder, så vi bliver kronede til konger 
af Danmark, skal og vil vi forny dette brev for vor kære svoger, mark
greve Ludvig af Brandenburg og for Margrete, markgrevinden, vor kære
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søster og deres rette arvinger, når vi af dem bliver opfordret hertil. Vid
ner herom er de ærværdige mænd, hr. Gerlag, provst til Ærø og Tåsinge, 
og hr. Gudfred, kannik i Ribe, som vi har givet fuldmagt hertil, og til
strækkeligt mange andre gode mænd. For at alt dette kan forblive fast 
og urokkeligt, har vi befalet at give dette brev, beseglet med vort segl. 
Dette er givet i Prenzlau 1333 efter Guds byrd om fredagen efter Lucie dag.

1333. 20. december. 85
Ture Nielsen pantsætter Knud Ulvsen sit gods i Vedby for 16 mark lybsk. 

Original i rigsarkivet.

Ture Nielsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. 
Alle skal vide, at jeg i sandhed skylder indehaveren af dette brev, 

Knud Ulvsen 16 mark lybsk, for hvilke jeg med dette brev pantsætter ham 
alt mit gods i Vedby i Nørreherred med alle dets tilliggender, at indløse på 
nærmeste tingdag før mortensdag; jeg giver ham fuldmagt til, hvis det 
ikke måtte blive indløst til nævnte termin, at oppebære alle indtægter og 
tjenester af samme gods, at indsætte og afsætte bryderne samt til at råde 
over samme efter sit forgodtbefindende, indtil nævnte gods indløses til 
samme termin, uden at dette skal afregnes i hovedstolen. Endvidere skal 
jeg i det år, hvor nævnte gods indløses, oppebære halvdelen af indtægterne 
for det år af nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under 
dette brev. Givet i det herrens år 1333 dagen før apostelen St. Thomas’ dag.

1333. 26. december. Hapsal. 86
Biskop Jakob af Øsel og to af hans kanniker bevidner forliget mellem biskop 

Oluf af Reval og nogle kongelige vasaller i Estland for frigivelsen af nogle fanger 
på borgen i Reval.

Original i Tallinn.

Jakob, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Øsel, Johannes 
af Wesenberg og Werner af Alen, kanniker ved førnævnte kirke, til 

alle, som ser dette brev, hilsen og erkendelse af sandheden.
I skal vide, at efter forskellige forhandlinger og møder mellem den ær

værdige fader, hr. Oluf, biskop af Reval og nogle vasaller fra kongens 
land1) om nævnte biskops modtagelse i den mindre borg i Reval, sluttede 
man omsider blandt andet den overenskomst og traktat i vor, Øselbispens
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og vore førnævnte kannikers og i adskillige andre velbyrdige og troværdige 
mænds nærværelse, at nævnte hr. Oluf, biskop af Reval, for løsladelsen 
af sin broder og nogle væbnere i førnævnte Reval borg, hvor de under 
livsfare holdtes i lænker og fangenskab, skal betale den berømmelige ridder, 
hr. Markvard, da høvedsmand i Reval, 90 mark i sølv i mønt fra Riga. 
Til betaling heraf anviste han samme herre høvedsmand, hvad der måtte 
findes af guld eller andre penge i hans kiste, idet han tilføjede, fastsatte 
og bestemte, at hvis de penge, der som forudskikket måtte findes i hans 
kiste, ikke strakte til til fuldstændig betaling, skulde den resterende sum sølv 
fuldt og helt og fuldstændigt være at erlægge af omtalte herre biskops rug, 
som opbevares i den gode mand revalrådmanden Bertold Hammers hus. Til 
omgående opfyldelse heraf overgav oftenævnte herre biskop af Reval nøg
len til huset, hvor rugen opbevares, egenhændigt til førnævnte Bertold. 
Til vidnesbyrd herom har vi førnævnte Jakob af Øsel ladet vort segl, som 
vi bruger ved større anledninger, hænge under dette brev. Og vi Johannes 
og Werner, ovenfomævnte kanniker, har sammen med den ærværdige fader 
og vor herre, omtalte biskop af Øsels segl hængt vore segl til vitterlighed 
for det foranstående under dette brev for os og for de herrer Johannes 
v. d. Miihle og magister Nikolaus af Preussen, vore medkanniker, som 
da var tilstede ved alt det ovenfomævnte, således som det forudskikkes. 
Givet i Hapsal i det herrens år 1333 på den første martyr St. Stefans dag.

1) = Estland.

87 1333. 26. december.
Biskop Jakob af Øsel og tre af hans kanniker bevidner, at Markvard Brejde, 

forhen høvedsmand i Reval, og kongens råder i Estland har sluttet forlig i striden 
om Markvards afståelse af borgene i Reval og Narva.

Original i Tartu.

Vi Jakob, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop ved Øsels kirke, 
Johannes afWesenberg og Herman af Sobolis og Herman af Yborg, 
kanniker ved samme kirke til alle, som ser dette brev, hilsen og sandheds

erkendelse.
I skal vide, at for os i Reval i vor og broder Reimer, kaldet Mumme, 

da foged i Jerwiens og mange andre troværdige mænds nærværelse var de 
velbyrdige og strenge mænd, den berømmelige danske konges råder i Est
land mødt frem i anledning af den uenighed og strid, som var opstået
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mellem hr. Markvard, da kongens høvedsmand i Reval, og vasallerne an
gående afståelsen af borgen Reval og borgen Narva. Ved venskabelige 
forhandlinger og efter adskillige drøftelser mellem de førnævnte, hr. Mark
vard og vasallerne, blev efter vise og gode mænds råd fred og enighed 
omsider genoprettet, og råderne fastslog enstemmigt og endrægtigt, at 
rugen i stenhuset, tilhørende den gode mand Bertold, kaldet Hammer, 
rådmand i Reval, og opbevaret der på den herre biskop af Revals vegne 
og også anvist af oftenævnte biskop af Reval til betaling af en gæld 
til omtalte herre høvedsmand, skulde uden al tvetydighed være fri for krav 
fra nævnte råder og frit være overvist oftenævnte hr. Markvard til hans 
brug. Til vidnesbyrd herom og til sikkerhed herfor har vi Øselbispen og 
Johannes, Herman og Herman, ovennævnte Øselkanniker, ladet vore segl 
hænge under dette brev. Givet i det herrens år 1333 på den første martyr 
St. Stefans dag, som er dagen efter herrens fødselsdag.

1333. 28. december. 88
Niels Tordsen pantsætter Tidekin Foss sin gård i Vejleby for y/2 mark sølv. 

Original i rigsarkivet.

Niels Tordsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg anerkender, at jeg i sandhed skylder 

den hæderlige mand, indehaveren af dette brev Tideke, kaldet Foss, 372 
mark rent sølv efter kølnsk vægt, for hvilke 372 mark sølv jeg med dette 
brev pantsætter samme Tideke min gård, som jeg har i Vejleby, på hvilken 
gård Mikkel Bentsen bor, med agre, skove, enge, græsgange og alt og hvert, 
som ligger til nævnte gård, at indløse endeligt inden førstkommende jule
dag efter dette brevs udstedelse, på det vilkår, at førnævnte Tideke fra 
denne dag og indtil omtalte gård måtte blive indløst af mig inden jul, 
som omtalt, skal have den i sin magt til fri rådighed efter hans for
godtbefindende, med tilføjelse af, at i det år jeg, som nævnt, vil indløse 
omtalte gård, skal dette års frugter af førnævnte gård frit tilfalde samme 
Tideke uden afregning i hovedstolen. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1333 på de uskyldige børns 
dag.

1333 (Reg. Dan. nr. *1625) — nr- 5$-
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89 1333.
Kristine, enke efter Esger, skænker gaver til dominikanerne i Odense.

Referat hos Hamsfort.

Idet herrens år 1333 . . . Kristine af en slægt, hvis våbenmærke er delt 
på langs i to forskellige farver, en velbyrdig kvinde, gift med den høj- 
bårne Esger, skænkede efter hendes ægtefælles død gaver i ikke ringe om

fang til dominikanermunkene i Odense.

90 1333.
Biskop Jens af Roskilde stadfæster sine forgængeres privilegier til Næstved St. 

Peders kloster.

Næstved St. Petri klosters registratur.

Biskop Jens af Roskildes stadfæstelse af tienden, tilstået klostret af hans 
forgængere1), og af den biskoppelige ret og helligbrøde o. s. v. 1333.

1) Jfr. DRB II 5 nr. 135.

91 1333.
Ridderen Jens Olufsen af Tystofte skøder sit gods i Stubberup og Lille Skensved 

til Næstved St. Peders kloster.

Næstved St. Petri klosters registratur.

Jens Olufsen, ridder i Tystofte, afstod og skødede os alt sit gods i Stub
berup, nemlig 2 øre skyldjord, som hans søn Niels Hak testamente

rede Tjæreby kirkes bygningsfond, nemlig halvdelen hertil og den anden 
halvdel til klostret for hans årtid. Fremdeles alt gods i Lille Skensved. 1333.

92 1333.
Henneke oppebærer 10 mark sølv af Næstved St. Peders kloster.

Næstved St. Petri klosters registratur.

Henneke har oppebåret 10 mark rent sølv af klostret, for hvilke vi har 
gods pantsat til ham i Magleby. 1333.

93 1333.
Ridderen Jakob Nielsen pantsætter sit gods i Luderup til Bo Ovesen.
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Næstved St. Petri klosters registratur.

Jakob Nielsen, ridder, skylder Bo Ovesen 12 mark rent sølv; han pant
sætter ham sit gods i Luderup. 1333.

1333. 94
Biskop Svend af Århus vidimerer et skøde på jord i Lisbjerg til Alling kloster. 

Alling klosters registratur.

Biskop Svend af Århus’ vidisse på pergament af et skøde på noget jord 
i Gulsbol i Lisbjerg mark, skødet til Alling kloster. 1333.

1333. 95
Peder Grubbe pantsætter Antverskov kloster jord i Fårdrup.

Antvorskov klosters registratur.

Peder Grubbe pantsatte hospitalet i Antvorskov alt sit gods i Fårdrup 
samt en ørtug jord og en øre jord i Gimlingeoreskov for 24 mark sølv. 
År 1333.

1333. 96
To breve om gods i Horndrup.

Skanderborgske registratur.

' | '0 gamle pergaments breve på latin om gods i Horndrup under år 
J- 1333-

1333. 97
Gavebrev på gods i Horndrup.

Skanderborgske registratur.

Endnu et gammelt latinsk gavebrev på Horndrup med år 1333.

1333. 98
Povl Degn skøder Ring kloster jord i Fastrup.

Skanderborgske registratur.

Et latinsk skøde på pergament af en Povl Degn på hans ejendom i 
Fastrup, givet til Ringkloster, dateret 1333.
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99 1333.
Peder Præstebroder overdrager Øm kloster sit gods i Skovsrode. 

Skanderborgske registratur.

Peder Præstebroders latinske afhændelsesbrev på alt hans gods og ejen
dom i Skovsrode til Øm kloster. Dateret 1333.

100 1333.
Mikkel Jensen skøder Øm kloster en gård i Vorbjærg Torp.

Skanderborgske registratur.

Mikkel Jonsens skøde til Øm kloster på en gård i Vorbjærg Torp, 
dateret 1333.

1333 (ÆA I 44) = 1373.

101 [1333—40].
Johan Hasendorp svarer rådet i Lübeck på en klage over beslaglæggelse af noget 

gods fra et skib fra Stralsund, som havde lidt skibbrud ved Dragør.

Original i Lübeck.

Johan Hasendorp1) til de hæderværdige og gode mænd rådmændene i 
staden Lübeck, al tjeneste og ære.

Jeg anerkender overfor Eder, vise herrer, at nogle sømænd fra Stralsund 
har lidt skibbrud ved Dragør, fra hvilket skib, som kaldes vrag, jeg på 
tredjedagen, således som det står i lovene, har modtaget 7 læster2) og 12 
lispund fugtigt mel, 16 tønder øl, 2 sække humle, og omkring tre pund 
fugtig rug af førnævnte skib og ikke mere. Endvidere har jeg sagt til dem, 
som kom til mig med Eders brev, at de skulle drage efter hr. Eggert Brock- 
dorf og bede om samme gods, hvad de klart afslog. Desuden tilbød jeg dem, 
at de kunne forblive i København; jeg ville for Eders skyld underholde 
dem til hr. Eggerts ankomst. Heller ikke det ville de. Det vil jeg bevise 
med troværdige mænd. Og vraget ligger der endnu. Hvis de vil fortælle 
Eder noget andet, bør der ikke lånes dem øre. Desuden har jeg sagt, at 
de skulle drage med mig til Sjællands landsting for at begære den fra 
arilds tid rette dom, hvorvidt jeg burde tilbagegive dem det førnævnte 
gods eller ikke; jeg ville tilbagegive det i overensstemmelse med retten. 
De nægtede aldeles at drage med mig. Levvel i Kristus, idet jeg tryg 
anbefaler mig til al mulig velvilje.
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1) Johan Hasendorp optræder ligeledes på Eggert Brockdorfs vegne 1333 25. maj. 
Denne må, efter at være udløst af pantet i Skåne, cf. DRB II 10 nr. 403, have fået 
København i pant af grev Johan 3., hvor han har siddet til senest 1340, da et brev 
8. juli 1340 nævner andre høvedsmænd for grev Johan i København. — 2) 1 læst = 
12 pund = 240 skæpper.

[1334?]. 9. januar. Thorun. 102
Hertug Lüder af Braunschweig, højmester for den tyske orden, beder rådet i Lü

beck give Gödeke Knut fra Königsberg erstatning for, at Ly bækkerne har beslag
lagt hans skib og varer i Øresund.

Original i Lübeck.

Broder Lüder, høj mester for den tyske marieordens hospital i Jerusalem 
og af Guds nåde født hertug af Braunschweig til de fremstående og 

berømte mænd, de herrer rådmænd i Lübeck stad, oprigtig hengivenhed 
med ønsket om forsoning.

Eftersom Gödeke Knut, vor tro borger i Königsberg uretmæssigt har 
fået sine varer og sit skib tilbageholdt af Eder i Øresund på den tid, hvor 
han med hjælp af sommervinden håbede at få held med sine forretninger, 
og han af den grund ikke kunne opfylde sin hensigt, og da efteråret kom, 
hvor storme plejer at rase, led alvorligt skibbrud, ... vil vi med denne 
redegørelse bønfalde Eder, kloge og hæderlige mænd . . ., om at I vil vær
diges at give førnævnte Gödeke værdig erstatning for hans tab. . . . Givet i 
Thorun søndag efter helligtrekonger1).

1) Urkundenbuck der Stadt Lübeck III nr. 85 sætter med nogen tvivl brevet til 
1334. Lüder var højmester 17. februar 1331 til 8. april 1335.

1334. 16. januar. 103
Oluf Eskilsen pantsætter Ove Hase sit gods i Hårup.

Silkeborgske registratur.

Fremdeles et latinsk pantebrev af Oluf Eskilsen, at han pantsætter hr.
Ove Hase alt sit gods i Hårup i Gern herred. Givet 1334 søndag 

efter ottendedagen efter helligtrekonger.

1334. 29. januar. 104
Niels Tuesen af Klapatorp skøder hr. Holger sit gods i Virckestorp.

Referat i Skånebrevfortegnelsen.
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Ridderen Niels Tuesen af *Klapatorps skøde- eller salgsbrev til hr. Holger, 
. på hans ejendom i Virckestorp. Givet lørdagen før kyndelmisse 

(1334)-

105 1334? 2. februar. Lund.
Ærkebiskop Karl af Lund bevidner, at Jens Uffesen har pantsat Niels Hak gods 

for 3000 mark sølv.

Referat i Eline Gøyes jordebog.

Først et brev om, at ærkebiskop Karl af Lund gør vitterligt, at hr. Jens 
Uffesen i hans nærværelse pantsætter hr. Niels Hak sin by Kårstorp, 
8 gårde i Hyllie i Oxie herred og alt sit gods, som er 24 gårde i Tostarp 

sogn i Norra Åsbo herred, stenhusgården i Malmd og en gård i Øvre 
Malmd for 300 mark lødig sølv efter kølnsk vægt, og at førnævnte hr. 
Jens Uffesen forpligter sig til at hjemle førnævnte Niels Hak samme pant 
for hr. Magnus, Sveriges, Norges og Skånes konge inden 6 uger. Givet 
i Lund kyndelmisse dag 13341).

1) Jordebogen har 1336, men ærkebiskop Karl døde 1334 omkr. 10. maj; hans efter
følger Peder blev ærkebiskop 1336 27. februar.

106 1334. 5. februar. Avignon.
Pave Johannes 22. tillader brødre i Sorø kloster at modtage arv.

Afskrift i Sorøbogen.

Johannes, biskop, Guds tjeneres tjener til sine kære sønner abbeden og 
konventet i Sorø kloster af cistercienserordenen i Roskilde stift, hilsen 

og apostolisk velsignelse.
Vi imødekommer Eders bønner og tilstår Eder i kraft af dette brev, 

at I uden at skade andres ret må kræve, modtage og beholde ejendomme 
og andet gods, rørligt og urørligt, som frie personer blandt Eders brødre, 
der har givet afkald på denne verdens forfængelighed og tyet til Eders 
kloster og sammesteds aflagt klosterløftet, ville have fået som arv eller med 
enhver anden adkomst, hvis de var forblevet i det verdslige liv, og som 
de i den verdslige verden frit ville have kunnet bortskænke til andre, blot 
det ikke er len. Intet menneske må bryde denne vor bevilling eller i ube
sindig forvovenhed gå imod den. Men hvis nogen fordrister sig til at for
søge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og
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hans apostle St. Peters og Paulus’ harme. Givet i Avignon 5. februar i 
vort pavedømmes 18. år.

1334. 8. februar. Ribe. 107
Biskop Jakob af Ribe og kapitlet vidimerer forskellige slesvigbispers breve om 

bispetienden i Bylderup.

Afskrift i Løgumbogen.

Jakob, af Guds nåde biskop af Ribe og ærkedegnen og kapitlet ved samme 
kirke til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi har set breve, udstedte af de ærværdige herrer, de 
forhenværende bisper af Slesvig under deres ægte segl, deres ordlyd gives 
herefter ord til andet: Niels, af Guds nåde, biskop af Slesvig o. s. v. som 
alt ovenfor (cf Dipi. Dan. nr. 107). Da det nu på grund af forskellige far
lige hændelser er utilrådeligt hyppigt at fremlægge originalprivilegierne, 
som er af stor vigtighed, for offentligheden, hver gang der er brug derfor, 
har vi på opfordring af de herrer abbeden og munkene i omtalte kon
vent og kloster til større sikkerhed og klarhed ladet vore segl hænge under 
dette brev. Givet i Ribe i det herrens år 1334 8. februar.

1334. 9. februar. Orebro. 108
Kong Magnus af Sverige anerkender, at den svenske kirke har lånt ham 1000 mark 

sølv som hjælp til at bestride udgifterne ved Skdnes erhvervelse.

Original i det svenske rigsarkiv.

Magnus, af Guds nåde Sveriges og Norges konge, til alle, som ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Nyligt var de ærværdige fædre og herrer, broder Peter, af Guds nåde 
ærkebiskop af Uppsala, og Karl af Linkoping, Styrbjorn af Strångnås og 
Bo af Våxjd, af samme nåde biskopper, samt herrerne Johannes, provst, 
og Håkon, kannik i Skara på den herre biskops vegne sammesteds og 
hr. Hemming, provst i Vesterås, på den herre biskops vegne sammesteds 
og andre provster, ærkedegne og forskellige kanniker ved samme kirker 
forsamlede i vor nærværelse i Orebro og i erkendelse af vor og vort rige 
Sveriges store nød og trængsel og den i høj grad uholdbare situation og 
fare for vore mænd, som holdes som gidsler af nogle herrer fra Tyskland

2. Række. XI. 6
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for landet Skåne— nogle af dem vides endog at være lagt i lænker — lovede 
de os på vor bøn 1000 mark sølv efter kølnsk vægt som lån af gejstligheden 
i hele Uppsala stift for at aflaste såvel vor som vort førnævnte riges nød 
og trængsel og for at udfri de nævnte gidsler. Idet vi derfor med taknem
melighed modtager deres omtalte hjælp, anerkender vi og vil med dette 
bringe til offentlig kundskab, at vi har modtaget denne hjælp ikke med 
nogen ret eller efter landets sædvane men af ren velvilje og nåde og aldeles 
uden nogen indskrænkning af kirkens friheder, og vi lover at tilbagelevere 
de omtalte 1000 lødige mark og aldrig nogensinde i fremtiden at bede 
om en lignende, stor eller lille hjælp af dem eller deres efterfølgere. Til 
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Orebro i 
det herrens år 1334 askeonsdag.

109 1334. 10. februar.
Troels Jngmarsen pantsætter Asser Krage, borger i Slagelse, sit og sin moders 

gods i Gerlev for 8 mark sølv.

Original i universitetsbiblioteket.

Troels Ingmarsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg i sandhed skylder dette brevs indehaver Asser 

Krage, indbygger i Slagelse, 8 mark sølv efter kølnsk vægt, for hvilke jeg 
med dette brev pantsætter ham 2 øre skyldjord i Gerlev med agre, enge, 
og alle dens tilliggender, som tilhører min kære moder og mig, helt at 
indløse på sidste ting inden kommende Olavsdag1), på det vilkår, at hvis 
nævnte gods ikke bliver indløst for nævnte sum på førnævnte ting, skal 
omtalte Asser have fri rådighed og brugsret over samme gods med dets 
årlige indtægter, indtil det indløses, uden afkortning i hovedstolen. Des
uden forpligter jeg mig til at hjemle samme Asser førnævnte gods, sålænge 
det står i pant, overfor enhver, som rejser krav på det. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl sammen med de gode mænds, broder Rigulvs, kommen- 
dator i Antvorskov, Jens Mogensens og GødekeMogensens segl hængt under 
dette brev. Givet i det herrens år 1334 den 10. februar.

1) 29. juli.

110 1334. 13. februar.
Ulv Abiornsson skøder Jens Uffesen gods i Kvanløse, Igelsø, Brorfelde og Glumsø.

Referat i Eline Gøyes jordebog.
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Fremdeles et brev, at hr. Ulv Abiornsson i kong Magnus af Sveriges, 
Skånes og Norges nærværelse skøder hr. Jens Uffesen alt sit eget og 
sin broder hr. Nils Abiornssons gods i Kvanløse, Igelsø, Brorfelde og 

Glumsø. Givet den første søndag i fasten 1334.

1334. 13. februar. 111
Mogens Bentsen skøder Jens Uffesen sin hustru Birgittes arvegods i Kvanløse, 

Brorfelde, Igelsø og Glumsø.

Referat i Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev, at hr. Mogens Bentsen i nærværelse af kong Magnus 
o. s. v. skødede hr. Jens Uffesen alt det, som hans hustru Birgitte 
arvede i Kvanløse, Brorfelde, Igelsø og Glumsø. Givet den første søndag 

i fasten 1334.

1334. 13. februar. 112
Kong Magnus af Sverige bevidner Ulv Abiornssons og Mogens Bentsens skøder 

til Jens Uffesen.

Referat i Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev om, at Magnus, med Guds nåde Sveriges, Goternes, 
Skånes og Norges konge, gør vitterligt, at hr. Ulv Abiornsson skøder 
hr. Jens Uffesen sit og sin broders, hr. Nils Abiornssons, gods i Kvan

løse, Glumsø og Brorfelde, og at hr. Mogens Bentsen skødede ham sin 
hustru Birgittes gods sammesteds. Givet den første søndag i fasten år 
o. s. v. 1334.

1334. 15. februar. 113
Ridderen Lars Larsen, foged i Kolding, anerkender en gæld på 100 mark sølv 

til Niels Brok.

Vidisse 1340 31. maj i universitetsbiblioteket.

Lars Larsen, ridder og foged i Kolding, til alle, som ser dette brev, 
Å hilsen evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette 
brev anerkender i sandhed at skylde indehaveren af dette brev Peder 

kaldet Brok 100 mark rent sølv således, at de uden al tvivl fuldtud skal 
betales enten efter kølnsk vægt eller for en lødig mark 5 skillinger grot eller

6*
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skillinger i kronede sterlinger til førstkommende lørdag efter St. Knud 
kongens dag1) i Odense eller i staden Kiel dagen før den efterfølgende 
St. Jakobs apostlens dag2). Men hvis jeg svigter med betalingen på før
nævnte steder og terminer, forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde 
omtalte Peder Brok fuldt skadesløs for al skade, som han måtte lide med 
hensyn til dette sølv. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med hr. 
Tyge Vindsens, Timme Timmesens og min søn Jens Larsens segl hængt 
under dette brev. Givet i det herrens år 1334 dagen efter martyren St. 
Valen tins dag.

1) 10. juli. — 2) 25. juli.

114 1334. 3. marts. Ribe.
Peder Skåning, lægbroder i Løgum kloster, overdrager klostret alt sit gods.

Afskrift i Løgumbogen.

Peder Skaaning, klosterfælle og medbroder hos munkene i Løgum klo
ster, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg efter min død overdrager og overlader de fromme 
og ærværdige mænd og herrer abbeder og mine medbrødre nævnte sted 
og ovennævnte kloster på grund af gensidig velvilje og de talrige tjenester, 
de har vist mig, og som jeg håber og antager de vil vise mig endnu mere 
i fremtiden, alt mit rørlige og urørlige gods uanset dets beliggenhed, som 
jeg ved egen flid har erhvervet eller vil erhverve i fremtiden, og også 
det, som jeg har fået fra dem selv i forbigangen tid, at besidde med rette 
til evig tid, idet jeg overhovedet ikke anerkender nogen ret for mine ar
vinger, alle som een, eller nogen anden til samme gods, sådan som det 
nu forefindes eller vil forefindes i fremtiden, men hjemler nævnte kloster 
alt mit gods frit og ukæret, sådan som det nu forefindes eller vil forefindes. 
Til større og virksommere sikkerhed er på min indtrængende og ydmyge 
bøn de hæderværdige herrer hr. Jakob, Ribes ærværdige biskops og hans 
kapitels segl tillige med mit segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i 
det herrens år 1334 torsdag før Lætare.

115 1334. 4. marts.
Grev Gerhard 3. af Holsten vidimerer og stadfæster Erik 3. Glippings brev af 

1263 23. maj og Erik 6. Menveds brev af 1313 13. april.
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Original i rigsarkivet.

Gerhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn til alle, som har 
ejendomme i Ribe stad, uanset deres stilling, stand eller værdighed, 

hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for eder alle og enhver og for alle, hvem det vedrører 

eller kan vedrøre, at vi har set og hørt et brev af hr. Erik1), fordum konge 
af Danmark — from ihukommelse — som regerede i gamle dage, ligeledes 
et andet brev af hr. Erik2), konge over førnævnte rige, nu nylig afdød, 
under deres ægte segl, ustungne, uskrabede og ubeskadigede i enhver hen
seende af følgende ordlyd: Ordlyden af det første brev er således: Erik, 
af Guds nåde de danskes og venders konge f o. s. v. = DRB. II i nr. 463). 
Og ordlyden af det andet brev er således: Erik, af Guds nåde de danskes 
og venders konge fo. s. v. = 1313 13. april). Og vi godkender førnævnte 
breves fulde gyldighed og stadfæster dem. Og det er vor vilje, og vi befaler 
med styrke, at det, som indeholdes og fortælles i nævnte breve, skal over
holdes uden indsigelse. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under 
dette brev. Givet i det herrens år 1334 fredagen før Lætare.

1) Erik 5. Glipping 1259—86. — 2) Erik 6. Menved 1286—1319.

[Før 1334. 9. marts]1). Roskilde. 116
Grev Johan 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer kanniken Jakob 

Mortensen i Roskilde, et bol i Gundsølille.

Original i universitetsbiblioteket.

Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, Sjællands høveds
mand, til indbyggerne i Sømme herred hilsen og nåde.

I skal vide, at vi med dette brev tildømmer hr. Jakob Mortensen til 
evig besiddelse et bol jord i Gundsølille, som kaldes Ødebol, som hr. Jens 
Syndesen af Ordrup tidligere havde pantsat Martin Jonsen, borger i Ros
kilde, sammen med et andet halvt bol sammesteds, som havde bygninger, 
for 600 mark penge, og som til den mellem dem aftalte termin blev fuldt 
indløst af hr. Niels Rane i nærværelse af hr. Erik, fordum de danskes be
rømmelige konge. Dette Ødebol pantsatte nævnte hr. Jens, drevet af sin 
nød, for anden gang til føromtalte Morten Jonsen for 350 mark sjællandsk. 
I overensstemmelse med de i hans brev fastsatte betingelser, som kaldes 
vilkår, kom det i samme Morten Jonsens retmæssige besiddelse. Senere
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tilfaldt dette ovennævnte bol med retmæssig adkomst som fædrene arv 
hr. Jakob Mortensen, kannik i Roskilde. Vi pålægger dem, der bor på 
dette gods, at de svarer deres afgifter heraf til nævnte hr. Jakob og på 
ingen måde til nogen anden. Givet i Roskilde med Markvard afStove 
som vidne.

1) Brevet maa ligge forud for Jakob Mortensens død 9. marts 1334.

117 [Før 1334. 9. marts]1). Roskilde.
Grev Johan 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer for anden gang 

kanniken Jakob Mortensen i Roskilde et bol i Gundsølille.

Original i universitetsbiblioteket.

Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, Sjællands høveds
mand, til indbyggerne i Sømme herred, hilsen og nåde.

I skal vide, at vi med dette brev nu for anden gang tildømmer hr. Jakob 
Mortensen til evig besiddelse et bol jord i Gundsølille, som kaldes Ødebol, 
som hr. Jens Syndesen af Ordrup først pantsatte til Morten Jonsen, borger 
i Roskilde, sammen med et andet halvt bol sammesteds, som havde byg
ninger, for 600 mark penge, som til den mellem dem fastsatte termin blev 
fuldt indløst af hr. Niels Rane i nærværelse af hr. Erik, fordum de danskes 
berømmelige konge. Dette samme Ødebol pantsatte nævnte hr. Jens, dre
vet af sin nød, for anden gang til føromtalte Morten Jonsen for 350 mark 
sjællandsk og i overensstemmelse med de i brevet fastsatte betingelser, 
som kaldes vilkår, tilfaldt det samme Morten Jonsen som retmæssig be
siddelse. Senere tilfaldt dette ovennævnte bol med retmæssig adkomst som 
fædrene arv hr. Jakob Mortensen, kannik i Roskilde. Vi pålægger dem, 
der bor på dette gods, at svare deres afgifter heraf til nævnte hr. Jakob og 
på ingen måde til nogen anden. Givet i Roskilde med hr. Ebbe, vor kære 
klerk, som vidne.

1) Jf. nr. 116.

118 [Før 1334. 9. marts]1). Roskilde.
Grev Johan 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer for tredie gang kan

niken Jakob Mortensen i Roskilde et bol i Gundsølille.

Original i universitetsbiblioteket.
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Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, Sjællands høveds
mand, til indbyggerne i Sømme herred, hilsen og nåde.

I skal vide, at vi med brev nu for tredje gang tildømmer hr. Jakob 
Mortensen til evig besiddelse et bol jord i Gundsølille, som kaldes Ødebol, 
som hr. Jens Syndesen af Ordrup først pantsatte til Morten Jonsen, bor
ger i Roskilde, sammen med et andet halvt bol sammesteds, som havde 
bygninger, for 600 mark penge, som til den mellem dem fastsatte termin 
blev fuldt indløst af hr. Niels Rane i nærværelse af hr. Erik, fordum de 
danskes berømmelige konge. Dette samme Ødebol pantsatte nævnte hr. 
Jens, drevet af sin nød, for anden gang til føromtalte Morten Jonsen for 
350 mark sjællandsk, og i overensstemmelse med de i brevet fastsatte be
tingelser, som kaldes vilkår, tilfaldt det samme Morten Jonsen som ret
mæssig besiddelse. Senere tilfaldt dette ovennævnte bol med retmæssig ad
komst som fædrene arv hr. Jakob Mortensen, kannik i Roskilde. Vi på
lægger dem, der bor på dette gods, at svare deres afgifter heraf til 
nævnte hr. Jakob og ikke på nogen måde til nogen anden. Givet i Ros
kilde med hr. Ebbe, vor kære klerk, som vidne.

1) Jf. nr. 116.

1334. 29. marts. Gottorp. 119
Hertug Valdemar 3, af Jylland tager Slesvig Johannes kloster under sit værn og 

fritager klostrets bryder og landboer for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og 
al anden hertugelig ret med undtagelse af befæstningsarbejde og almindeligt landeværn.

Original i Slesvig Johannes kloster,

Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi har taget St. Johannes’ nonnekloster i Slesvig og 
alt dets gods under vor fred og særlige beskyttelse, idet vi tilstår det alle 
dets bryder og landboer frie og undtagne at være for al ledingstynge, 
fogedkrav, inne, stud og alle de øvrige ydelser og byrder under vor ret, 
med undtagelse af befæstningsarbejde og almindeligt landeværn. Vi viser 
endvidere det nævnte kloster den særlige nåde, at dets bryder og land
boer for deres forseelser ikke skal svare nogen af vore ombudsmænd noget 
i anledning af deres forseelser for vor ret, men kun klostrets forstander. Men 
hvis nogen gør nævnte kloster uret ved at røve jord eller gods, der med 
rette tilhører det, eller ved at tiltage sig det på nogen måde mod lov og
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ret, vil vi anse det som en uret begået mod os og uvægerligt hævne den 
med vort sværd. For at ingen i vort retsområde skal driste sig til at krænke 
den frihed, vi har tilstået oftenævnte kloster, har vi ladet den bekræfte 
med vort segl. Givet i vor borg Gottorp i det herrens år 1334 tredje 
påskedag.

120 1334. 6. april. Nürnberg.
Kejser Ludvig af Bayern opfordrer hertugerne Erik 1. og Johan 3. af Sachsen 

til at støtte kong Otto af Danmark og modarbejde greverne Gerhard 3. og Johan 
3. af Holsten ved deres eller deres troppers bevægelser i Sachsen.

Original i Hannover.

Ludvig, af Guds nåde romernes kejser og rigets forøger, til de berøm- 
Å melige hertuger af Sachsen, Erik og Johan, hans kære trofaste mænd, 
nåde og ønsket om alt godt.

Da de velbyrdige mænd, Gerhard og Johan, grever i Holsten, uden 
grund imod Gud og retfærdighed har berøvet den berømmelige kong 
Otto af Danmark, vor tro og kære os elskelige pårørende1), en stor 
del af hans rige, som ifølge arveret lovligt er tilfaldet ham, vil vi af 
den grund bistå ham med alle kejserrigets tro mænd, hvad vi efter 
retten og som følge af det indgåede svogerskab har pligt til, for at han 
kan generhverve sit ovennævnte gods fra de nævnte grever. Af den grund 
opfordrer og beder vi Eder, tro mænd, meget indtrængende om, at I af 
hensyn og kærlighed til os støtter nævnte Otto og hans folk, dersom han 
eller hans folk og sendebud rejser gennem Eders lokaliteter eller lande, 
at I mod betaling forsyner dem med det nødvendige til deres underhold 
under deres henrejse og ligeledes når de vil rejse tilbage, og at I der
imod under stedse hensyntagen til vor gunst lægger hindringer i vejen 
for deres modstanderes lejetropper og folk, dersom de kommer til at rejse 
gennem Eders lokaliteter og lande. Givet i Nürnberg onsdagen efter Qua- 
simodogeniti i vort kongedømmes 20. og i vort kejserdømmes 7. år.

1) Ottos søster Margrete var gift med kejser Ludvigs søn.

121 1334. 25. april. Tørning.
Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Løgum kloster under sit værn, fritager det 

for alle afgifter og giver abbeden jurisdiktion over klostrets undergivne.

Afskrift i Løgumbogen.
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Valdemar, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, som får dette brev 
at se, hilsen med Gud.

Alle anliggender, som betros til breve og til vidners røst, modtager af 
begge urokkelig bekræftelse. Derfor vil vi, at det skal være vitterligt for 
alle nulevende og fremtidige med dette brev, at vi har taget vore kære, 
abbeden og konventet i Løgum med alt deres gods og med deres under
givne under vor særlige beskyttelse, idet vi overlader dem al deres ejen
dom såvel i tiende som i anden from almisse, der barmhjertigt er blevet 
dem tilstået af det apostoliske sæde, ærkebisperne af Lund, bisperne af 
Ribe og Slesvig samt af vore forgængere, at være fritagne og undtagne 
for ledingsbyrde, fogedkrav og de andre ydelser og afgifter, der hører til 
vor ret, overalt i vort hertugdømme. Og vi tilføjer desuden den særlige 
nåde, at deres bryder og landboer, gårdsæder eller andre, der som under
givne hører til dem, ikke skal svare nogen anden for deres forseelser end 
den herre abbed eller de af ham ovennævnte munke, som måtte få over
draget dette hverv. Vi forbyder derfor strengt ved vor nåde, at nogen 
af vore fogeder eller andre, der bor i vort hertugdømme, i ubesindig for
vovenhed fordrister sig til at stævne nævnte abbed eller hans brødre, eller 
bryderne, landboerne, gårdsæderne eller andre, der som undergivne hører 
dem til, for sig paa tinge for nogen forseelse fra deres side, eller antaste 
dem imod ordlyden af vort beskyttelses-, friheds- og nådesbrev, men de 
skal indstævnes for nævnte klosters abbed, hvis de har begået forseelser, 
for at få fuld retfærdighed af samme herre. Den, som handler ander
ledes, vil ikke undgå vor harme og hævn. Til vidnesbyrd herom og til 
evindelig ihukommelse har vi givet dem dette brev, beskyttet med vort 
segl. Givet i Tørning i vor nærværelse i det herrens år 1334 paa evange
listen St. Markus’ dag.

1334. 28. april. Avignon. 122
Pave Johannes 22. pålægger Danmarks, Sveriges og Norges bisper at beskytte 

skibbrudne mod de verdslige domstoles overgreb.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til de ærværdige fædre — ærkebisperne og bisperne i kongerigerne 
Danmark, Sverige og Norge hilsen og apostolisk velsignelse. De som 
ovenfra har fået givet at udøve domsmyndighed, bør især udøve retfær

dighed mellem de undergivne, så at disse, tilfredse med deres eget, ikke
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skændigt strækker hånden ud efter anden mands ejendom, men tvertimod 
ved rettens hjælp bringes til at tilbagegive skadelidte utilbørligt beslag
lagt gods. Vi har således modtaget en ansøgning fra vore kære sønner 
gejstligheden og menigheden på øen Gotland i Linkoping stift, som havde 
det indhold, at når indbyggerne på denne 0, som er omgivet af havet, 
henter livsfornødenheder på skibe, hænder det oftere at de lider skib
brud, og at de verdslige dommere i disse egne efter deres forkastelige 
sædvane bemægtiger sig de skibbrudnes gods eller størstedelen deraf, eller 
endog uden at der foreligger skibbrud berøver dem deres gods, idet de uret
færdigt nægter at tilbagegive indbyggerne eller deres arvinger førnævnte 
gods, og røvernes stiftsbisper vægrer sig ved at udøve jurisdiktion i disse 
sager. Idet vi derfor tager i betragtning, at sådant rov er et dårligt eksem
pel, stridende imod ret og skadeligt for fornævnte indbyggere, og idet vi 
agter at imødegå dette, har vi imødekommet omtalte gejstligheds og me
nigheds bønner og bemyndiger og pålægger Eder, brødre, med apostolisk 
brev, at enhver af Eder i Eders stad og stift personlig eller ved en eller 
flere andre med vor myndighed lader udstede almindeligt forbud mod, at 
man for fremtiden fordrister sig til at begå sådanne røverier og bemæg
tigelser i Eders stæder og stifter, idet I overfor dem, som handler ander
ledes, med samme myndighed efter forudgående kanonisk påmindelse af
siger banlysnings kendelse, og I desuden, når indbyggerne eller deres arvin
ger eller befuldmægtigede kræver det af Eder, ligefremt og klart og uden 
offentlighed og formelig rettergang yder dem rettens oprejsning overfor 
de omtalte, der har indladt sig på bemægtigelse eller røveri, i anledning 
af fornævnte bemægtigelser og røverier, forsåvidt de er begået i Eders 
omtalte stæder og stifter. Dem, der handler herimod, skal I med samme 
myndighed tvinge med gejstlig straf uden appel. Og hvis de vidner, som 
bliver udmeldt, undslår sig på grund af gunst, had eller frygt, skal I med 
samme straf uden appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden, 
uanset om nogen i fællesskab eller hver for sig af det apostoliske sæde 
har fået bevilget, at de ikke kan lægges under interdikt, suspenderes eller 
banlyses ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og 
ord for ord omtaler denne bevilling. Givet i Avignon den 28. april i vort 
18. år.
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123 1334. 1. maj.
Niels Mogensen pantsætter sin broder Gødeke Mogensen sit gods i Kastelev og 

Ørslev for 20 mark sølv

Original i rigsarkivet.

Niels Mogensen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg med dette 

brev pantsætter indehaveren af dette brev, den gode og hæderværdige 
mand Gødeke Mogensen, min kære kødelige broder hele mit gods i Kaste
lev og Ørslev med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græs
gange, fiskevande, rørligt og urørligt for 20 mark rent sølv, at indløse på 
nærmeste Hammer herredsting inden førstkommende mikkelsdag. Men hvis 
jeg ikke er i stand til at indløse nævnte gods fra ham til førnævnte termin, 
skal han årligt oppebære og modtage frugter og indtægter af det uden 
fradrag i hovedstolen, indtil det lovligt indløses af mig eller mine arvinger 
hos ham eller hans arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen 
med min kære broder Josef Mogensens segl hængt under dette brev. Givet 
i det herrens år 1334 på apostlene Filips og Jakobs dag eller Valborgsdag.

1334. 1. maj. 124
Ridderen Ingvar Hjort testamenterer Sorø kloster 12 mark sølv og pantsætter gods 

i Tågeskov herfor.

Referat i Sorø gavebog.

Da hr. Ingvar, kaldet Hjort, den højvelbyrdige og mægtige mand lå 
på sit yderste, testamenterede han i vis omsorg for sin sjæl 10 mark 

lødigt sølv til vor frue kloster i Sorø for sit gravsted og til munkene samme
steds 2 mark sølv og for hele den sum pantsatte han gods i Tågeskov med 
oppebørslen af frugterne, som flød deraf, for pantsættelsens tid, indtil 
klostret måtte blive fuldstændigt fyldestgjort for hele denne sum sølv, 
nemlig af hans arvinger. I det herrens år 1334 søndagen før himmelfart.

1334. 6. maj. 125
Ærkebiskop Karl af Lund fritager hospitalet i Lund fra ærkebispens jurisdiktion.

Referat i Skånebreifortegnelsen.
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Ærkebiskop Karls privilegium, at hospitalet er undtaget fra ærke
bispens jurisdiktion og alene tilkommer ærkedegnen. Givet lille

St. Hans dag.

126 1334. 8. maj.
Lars Ulvsson, lagmand i Sodermanland, sælger sit gods i Hultarp og Solberga i 

Skdrstad sogn i Småland til Gudfred, johanniterprior for Danmark, Sverige og Norge.

Original i det svenske rigsarkiv,

Lars Ulvsson, lagmand i Sodermanland, til alle, som ser dette brev, 
J hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg har solgt den 
ærværdige mand Gudfred, prior for johanniterne i Danmark, Sverige og 
Norge alt mit gods i landsbyerne Hultarp og Solberga i Skårstad sogn 
......... for 300 mark penge i gængs mønt........... Givet i det herrens år 
1334 søndagen i ugen efter Kristi himmelfartsdag.

127 [1334. omkr. 10. maj].
Ærkebiskop Karl af Lunds testamente.

Afskrift i Lundebogen.

I Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen. Da døden er sikker 
for menneskeslægten, men dens indtræden i hvert tilfælde er usikker, 

er det klogt, at enhver på grund af den byrde, hans synder har lagt på 
ham, ved fortjenstfulde handlinger beskytter sig mod dødens uformodede 
angreb. Derfor har vi Karl, ærkebiskop af Lund, skønt svag på legeme 
så dog sund på sjælen villet sørge for vor sjæls frelse og opsat vort testa
mente over det gods, som Gud har tilstået os, på følgende måde: For det 
første overdrager og testamenterer vi vor Lundekirkes bygningsfond et af 
os købt sølvkors og halvdelen af de prydelser, som vi for en stor sum 
penge har indkøbt efter vor forgængers1) død, såvel for vor sjæls frelse 
som for den gæld, vi hyppigt har påført denne kirke. Fremdeles til apost
len St. Mathias’ og St. Dionysius’ kapel, hvor vi, hvis vort kapitel måtte 
bifalde det, vælger vort gravsted, et klæde kaldet hedenstykke og en bal
dakin; fremdeles til det alter for St. Margrethe, som vi for nyligt har opført, 
alt det gods, som vi har købt af Jens Skåning i Allethorp i Sårslov sogn; 
fremdeles til St. Marthas alter i det nordlige kor i vor Lundekirke to
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gårde i Igelosa med alle deres tilliggender, som vi har købt af provst 
Holger og Jens Karlsen, til underhold af en vikar ved samme alter; frem
deles til St. Andreas’ sarkofag en baldakin; fremdeles til St. Laurentius’ 
alter i midten af vor Lundekirke, en baldakin; fremdeles til vor efter
følger2) halvdelen af fornævnte prydelser og vor bog, som læses ved bordet, 
vort store telt og de utæmmede heste i Flyinge tillige med stridshesten; 
fremdeles til hr. Karl, biskop af Linkoping en grå plag; fremdeles til 
vore residerende kanniker i Lund 5 af vore sølvbægre og 372 mark korn, 
som Uffe Pedersen skylder os ved sit åbne brev for sine tiender; fremdeles 
til dominikanerne i Lund 1 mark sølv og en baldakin; fremdeles til deres 
kirkes bygningsfond 6 mark sølv, at udbetales ved magister Peder Ter- 
kildsen; fremdeles til køb af prydelser og fornødenheder til fornævnte 
St. Margretes alter 6 mark sølv, at udbetales ved samme magister Peder; 
fremdeles til franciskanerne i Lund 1 mark sølv og en baldakin; frem
deles til nonnerne i Lund 2 mark sølv og en baldakin, og dersom det 
befindes, at deres indtægter på Bornholm utilbørligt er blevet frataget dem 
af os eller vore forgængere, skal der ydes dem erstatning af vor Lunde
kirkes gods, og Jens Galen skal i vort navn af deres gods i Kopinge, som 
vi frit har afstået til dem, overlade dem en halv mark korn; fremdeles 
til nonnerne i Borringe 2 mark sølv; fremdeles til nonnerne i Bosjd 2 
mark sølv; fremdeles til helligåndshuset i Lund 1 mark sølv; fremdeles 
til spedalskhuset i Lund 1 mark sølv; fremdeles til spedalskhuset i Åhus 
2 mark skånsk; fremdeles til spedalskhuset på Bornholm 20 mark skånsk; 
fremdeles til det nyopførte kapel for St. Margrete på Hammerhus 10 mark 
rent sølv til køb af gods for underhold af samme kapels vikar; fremdeles til St. 
Nikolai kirke 1 Åhus 1 mark sølv og en baldakin; fremdeles til dominikanerne 
sammesteds 1 mark sølv; fremdeles til dominikanerne i Hålsingborg 1 
mark sølv; fremdeles til dominikanerne i Odense 1 mark sølv og en balda
kin; fremdeles tilbagegiver vi vor frue kirke i Gamtofte 6 mark sølv for 
samme kirkes tiende, som vi har oppebåret, da vi var provst sammesteds; 
fremdeles til vor frue kirke i Odense 1 mark sølv; fremdeles til hver sogne
kirke i Lund 1 halv mark skånsk, til præsten 1 halv mark skånsk, til degnen 
2 øre skånsk; fremdeles til klostrene Dalby, Herrevad, Oved, Båckaskog 
og Tommarp hver 1 mark sølv; fremdeles til vikarerne i koret i Lund 
10 mark skånsk; fremdeles til Allehelgens kirke i Lund til dens bygnings
fond 1 mark sølv; fremdeles til franciskanerne i Trålleborg 3 mark 
skånsk; fremdeles til franciskanerne i Ystad ligesåmeget; fremdeles til
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arvingerne efter Lydeke Bjerg af kærlighed til Gud og til bod for 
vore forgængeres og vor sjæl 60 mark sølv, som den unge Lydeke 
Bjerg, vor svend, har oppebåret af vore byboere i Åhus. Hvis nævnte 
arvinger ikke vil nøjes hermed, skønt det apostoliske sæde har befriet os, 
vore efterfølgere og vor kirke for deres krav, således som det tydeligt frem
går af dokumenterne herom, og hvis nævnte arvinger fra Skåne besværer 
nogen med hensyn til gæld, som de kræver, så skal Lydeke fuldtud til
bagebetale de 60 mark sølv til vort testamentes eksekutorer til fyldestgørelse 
af vor gæld. Fremdeles til vor herre, kongen af Sverige et sølvkar, og vi 
bønfalder ham hengivent om, at han vil samle vore svende og i det 
mindste fyldestgøre dem for nedenfornævnte 200 mark sølv, og at han, 
når han er i stand hertil, nådigst vil betænke vore undergivne. For det 
første af de nævnte 200 mark sølv skal han værdiges at overdrage hr. 
Peder 'Laksmand 10 mark sølv, Sakse Pedersen 10 mark sølv, Jens Ged 
10 mark sølv, Peder Finsen 10 mark sølv, Peder Nielsen 10 mark sølv, 
Sibeke Zelekang 10 mark sølv, ligeledes Tue Pæling 10 mark sølv, ligeledes 
Anders Kjeldsen 10 mark sølv, Jakob Jonsen 10 mark sølv, Jens Pedersen 10 
mark sølv, Jens Hæring 10 mark sølv, Jens Kå 10 mark sølv, Aleksander 10 
mark sølv, Jens Jakobsen 10 mark sølv, Iver Eriksen 10 mark sølv, Ingemar 
Karlsen 10 mark sølv, Bonde Jensen 10 mark sølv, ligeledes Esger Esgesen 
10 mark sølv, ligeledes Niels Vind 10 mark sølv og Povl Jakobsen 10 mark 
sølv. Fremdeles testamenterer vi vor kære moder 5 sølvbægre, hvorom 
magister Peder ved besked. Fremdeles til vor søster et blåt klæde, et blå- 
gråt klæde og to stykker sajn og hvad andet, vi har overdraget hende til 
opbevaring. Fremdeles til vor broder Knud vore utæmmede heste i Glums- 
torp. Fremdeles til Kristian og Jens Eriksen, vore brødre, vore utæmmede 
heste i Sårslov og Svartestad. Fremdeles til førnævnte Jens Eriksen vore 
fire horn, som hr. Troels, vor kannik i Lund har, og hvad vi har overgivet 
samme Jens, og som han i vort navn måtte have hos hvemsomhelst. 
Fremdeles til samme Jens Eriksen en grå plag, som vi har købt af Henrik 
Horsefole; fremdeles til hr. Holger, provst i Lund, et sølvindlagt horn; 
fremdeles til hr. Peder Jensen, dekan i Lund, den røde pasgænger, som 
vi har redet på; fremdeles til hr. Peder, vor kældermester i Lund, en rød 
hest, som vi har i Svartestad, og Guidos prædikener i minuskelskrift, som 
er hos broder Niels Kolp. Fremdeles til kannik hr. Troels Guidos præ
dikener i majuskelskrift, som er hos magister Peder. Fremdeles til hr. Jens 
Hviding et breviarium. Fremdeles til magister Peder Torkilsen en be-
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kendernes bog, som han personligt har. Fremdeles til hr. Jakob Esbernsen 
20 mark skånsk; fremdeles til hr. Peder af Ystad en bog: manipulus florum; 
fremdeles til hr. Svend Pedersen en hest til en værdi af 10 mark skånsk 
og 1 mark sølv; fremdeles til hr. Niels Vesterstad en hest til en værdi 
af 10 mark skånsk og 1 mark sølv; fremdeles til hr. Henneke en hest til 
samme værd og 1 mark sølv; fremdeles til hr. Mads Pedersen en hest 
til en værdi af 10 mark skånsk og 1 mark sølv; fremdeles til Roland en 
eventyrbog og vort gods, som vi har købt i Tommerup paa Fyn. Men 
vdrt øvrige gods på Fyn skal tilfalde vore arvinger. Fremdeles til den 
velbyrdige frue, fru Else, enke efter den herre marsk Ludvig, en sten
skål med sølvlåg og sølvfod, som den herre kældermester og magister 
Peder vil overgive hende; fremdeles til fornævnte Jens Ged et sølvbælte, 
som kanniken hr. Troels har; fremdeles til sammes hustru et gentsk klæde 
og et sølvbæger; fremdeles til S trange Jensens kone en guldring, som præ
sten hr. Svend har; fremdeles til Tord Jensen et sølvbæger; fremdeles til 
Tue Ørsens enke 16 alen langlagen; fremdeles til vore søster-døtre og hr. 
Kjeld Pedersens døtre hver et stykke gentsk; fremdeles til Else, Peder Fin- 
sens søster 16 alen linned kaldet langlagen; fremdeles til Gynter Tom
sens kone en guldring; fremdeles til broder Niels Kolp 2 mark sølv; frem
deles til Kristine, nonne i Borringe, vor slægtning, 2 mark sølv; fremdeles 
til Katrine, nonne i Bosjd, vor slægtning, 2 mark sølv; fremdeles til Maje 
Vernekes vor kappe med hvidt foer; fremdeles til drengen Jens Unker- 
sen den sorte hest, kaldet Holsten; fremdeles til Peder Povlsen en plag; 
fremdeles til Karl Perst en plag; fremdeles til 3 nonner i nonneklostret 
i Lund, nemlig Une, Helene og Cecilie et gentsk klæde; fremdeles til 
mester Jens Kok, 6 mark sølv; fremdeles til hans hustru et grønt senge
tæppe; fremdeles til enhver af vore staldkarle en hest fra Borreby; frem
deles til Svend Olufsen en rød hest, som vi har fået af Peder Nite; frem
deles til magister Petrus Gervasii, vor herre paves nuntius, vor store, 
røde pasgænger; fremdeles til Sakse Pedersen et horn; fremdeles til præ
sten hr. Hågen en rød plag, som Trued har; fremdeles til hr. Oluf Lille 
en plag fra Flyinge; fremdeles til degnen Karl, den herre kældermesters 
klerk, den grå hest, som vi har fået fra Blekinge; fremdeles til Jens Dansen 
og Niels Olufsen fra vort kammer hver en plag fra Borreby; fremdeles 
til Jon Gudmundsen 4 mark sølv sammen med vort tæppe og vore 
linklæder; fremdeles til bueskytterne hver 1 mark sølv; fremdeles til 
Pirt3) og Snukerhænke3) hver 1 mark sølv; fremdeles til Jens Broder-
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sen, Jens Tagesen og Åge, tidligere i Borreby, hver en halv mark korn; 
fremdeles til bueskytterne Peder Unkersen, Tue, Bent og Niels Henneke- 
sen hver 1 mark sølv; fremdeles til Skorn 2 mark skånsk; fremdeles til 
Knud Stubbe 2 mark skånsk; fremdeles til Mogens af Strovelstorp vor 
kjortel med kappe; fremdeles til vor svend Lydeke Bjerg en plag kal
det Gangfole, som hr. Troels i Kopinge har; fremdeles til Kjeld Jensen, 
den lille pebling, den gård, som jeg har købt af Jens Dagsen i Lodde- 
kopinge og et psalter; fremdeles til Marina, vort søskendebarn, det gods, 
som vi har købt af Svend Jensen i Åkarp for 240 mark skånsk. Fremdeles 
skal alle vore bøger undtagen dem, som vi som meddelt ovenfor, har 
borttestamenteret, tilfalde vore arvinger. Fremdeles til Niels Jyde i Borreby 
2 okser, fremdeles til Peder Mojesen 2 okser; fremdeles til Jens Hallandsfar 
2 okser; fremdeles til Mogens Gardner 2 køer, til Birte 1 ko, fremdeles til 
Tore Havresæks 1 ko; fremdeles til Ebbe Fisker 1 okse; fremdeles til Ma- 
tarask4) en sort plag, som vi har fået af hr. Mikkel; fremdeles til tonsur
klipperen mester Jens en grå lasthest; fremdeles til tonsurklipperen 
Henneke en grå hest, som vi har fået af hr. Ingemar; fremdeles til skræd
deren Evert en sort hest, som Matarask har; fremdeles til Trued i stal
den en sort hest; fremdeles til Asser i stalden 5 mark skånsk. Fremdeles 
100 mark skånsk til messelæsning for vor sjæl og til fordeling blandt de 
fattige . . .

Lunde kapitels gavebøger:

Den 16. maj 1334 døde den ærværdige fader, hr. Karl, den 13. ærke
biskop af Lund. Han byggede det smukke kapel syd for kirken, i hvilket 
han ligger begravet. Dettes præst skal holde hans årtid i koret med vigilier 
og messe, kannikerne skal der gives 2 mark, vikarerne en halv. Han be
stemte ligeledes, at den ærværdige faders, hr. Isarns, ærkebiskop af Lunds 
årtid skal holdes fra samme kapel med samme fordeling af penge. Han 
tilføjede ligeledes af egne midler tre festdage, nemlig bebudelses-, Mathias- 
og Kristi legemsfestdag, til ærkebiskop Jakobs tidligere anordnede fest
dage. Han indstiftede ligeledes to altre under højt hvælvet tag, nemlig 
St. Margretes ved den sydlige væg og Sankt Laurentius’ midt i kirken 
foran billedet.

1) Esger Jul 1310—25. — 2) Peder Jensen 1334—56(?). — 3) Øgenavn. — 4) Øge
navn = Madkasse.
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1334. 10. maj. Lund. 128
Ærkebiskop Karl af Lund skænker 100 mark skånsk af mønten i Lund, retsbø- 

derne for absolution af manddrabere og 100 mark skånsk af ærkebispens korntiende 
i Goinge herred til uddeling blandt de residerende kanniker i Lund, som deltager i 
messer på de højere festdage.

Afskrift i Lundebogen.

Karl af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas til 
alle, der får dette brev at se, hilsen med alles frelser.

Alle skal vide, at vi for at forøge gudstjenesten i vor kirke i Lund giver 
og tildeler vore kanniker, som residerer sammesteds og deltager i kortje
nesten, årligt 100 mark ny skånsk af vor mønt i Lund, som plejer at be
tales og skal betales os til første termin nemlig mortensdag, at uddele 
mellem dem, som har taget del i messen på alle festdage med ni lektier. Lige
ledes overlader vi dem de rettigheder, som tilkommer os med hensyn til ab
solution af manddrabere, vor husstand dog undtaget herfra. Ligeledes skal 
enhver, som køber bispetienden i korn i Goinge herred, eller med hvilken 
adkomst han erhverver den, betale nævnte kapitel 100 mark ny skånsk til 
omtalte uddelinger og først og fremmest stille tilstrækkelig sikkerhed herfor. 
Det er også vor vilje og beslutning, at kun residerende kanniker må nyde 
godt af og modtage ovennævnte uddelinger, og at kanniker, der er mere 
fraværende end nærværende, ingenlunde skal anses for nærværende. En
hver, der velvilligt fremmer og iværksætter denne beslutning eller foran
staltning og forordning, skal have del i enhver velsignelse og i de enkelte 
velsignelser, der indeholdes i loven. Men enhver, der taler eller handler 
herimod, skal være forbandet og underkastet enhver forbandelse, der inde
holdes i loven, og evigt fordømt. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort 
segl hænge under dette brev. Givet i Lund i det herrens år 1334 tirsdag 
efter Kristi himmelfartsdag.

1334. 10. maj. Lund. 129
Kapitlet i Lund lover at overholde bestemmelserne i ærkebiskop Karls testamente 

og andre dispositionsbreve over hans formue.

Afskrift i Lundebogen.

Holger Pedersen, provst, Peder Jensen, dekan, Knud Eriksen, ærkedegn, 
Jens Franz, kantor, Niels Bunkeflo, Kristian Eriksen, Peder Jensen

2. Række XI. 7
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af Nymd, Jens Bentsen, Peder Knudsen, Oluf Esbernsen, Jakob Pedersen, 
Peder Svendsen, Torkil Bjørnsen, Niels Olufsen, Troels, Torben og Gerlag, 
kanniker i Lund, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi ved sandhedens ord lover og med dette brev særligt 
forpligter os til fast at overholde, ubrydeligt at bevare samt med al vor 
evne og formåen at fremme det faste forsæt og den oprigtige og helse
bringende beslutning, som vor ærværdige fader og herre, hr. Karl, af Guds 
miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, for sin og sine forældres 
sjæles frelse har truffet i sit testamente1), med hensyn til alle artikler, som 
indeholdes i nævnte testamente, samt med hensyn til den af ham fore
tagne ordning af godset i Vårpinge og Åkarp og af uddelingerne til 
vort kapitel i Lund af 100 mark ny skånsk af hans mønt i Lund, af retten 
til absolution af manddrabere og af 100 mark ny skånsk af ærkebispens 
korntiende fra Gdinge herred2) og af alt andet, som han med retmæssig 
købs og skødnings adkomst har erhvervet eller afhændet; dette gods havde 
nævnte ærkebiskop frit og i rette form overladt, givet, testamenteret og 
skødet nogle gejstlige og læge personer til evig besiddelse, således som det 
klarere indeholdes i breve, affattet om det foranstående og dets enkelt
heder3). Til vidnesbyrd herom er Lundekapitlets og vore egne segl hængt 
under dette brev. Givet i Lund i det herrens år 1334 tirsdag efter Kristi 
himmelfartsdag.

1) Jf. nr. 127. — 2) Jf. nr. 128. — 3) Jf. også 1331 14. maj (DRB II 10 nr. 302).

130 1334. 18. maj. Abo sysselting.
Tingsvidne af Abo syssel, at Inge fra Årslev har indsat kannikerne i Århus til 

sine forsvarere og overladt dem sit gods, mod at de giver hende underhold.

Afskrift i Århusbogen.

Magister Niels Bonde, Esbern Tinning, Niels Assersen, Peder Hovesen, 
Peder Troelsen, Huglek Jensen, Palle Jakobsen, Jens Ingerdsen, 

Niels Pik og Peder Ovesen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at vi var tilstede og hørte, at Inge fra Årslev personligt 
på sidste Åbo sysselting inden Kristi himmelfartsdag1) antog og indsatte 
de ærværdige mænd, hr. Jens, ærkedegn i Århus og hr. Bent, provst ved 
samme kirke og kapitlet sammesteds til sine forsvarere og beskyttere og
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overdrog og frit afstod dem alt sit gods i Årslev og alle andre steder, idet 
hun gav dem fuldmagt til at oppebære frugterne af dette gods og til at 
indsætte og afsætte folk på det, således som det måtte synes dem gavnligt, 
dog således at samme kanniker skal forsyne hende med kost og klæder. 
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det 
herrens år 1334 onsdag efter pinse.

1) 5. maj.

1334. 18. maj. Ringsted landsting. 131
Jens Nielsen Hviding fra Niløse stadfæster på Sjællands landsting den af ham 

i 1332 foretagne skødning af gods i Alsted til Sorø kloster.

Referater i Sorø gavebog.

Men han skødede det først på Alsted herredsting, således som sagt er1).
Et år derefter godkendte han skødningen på landstinget og ind

førte abbeden hr. Stig i håndgribelig besiddelse heraf i det herrens år 1334 
onsdagen efter pinse.

Desuden godkendte og stadfæstede han højtideligt denne gave og skød
ning på landstinget i Ringsted med en erklæring om ikke at ville handle 
herimod og med ed på det hellige legeme samt med afkald til evig tid 
for sig og sine arvinger på al tilflugt til rettens hjælp2), og han indførte 
abbeden hr. Stig i håndgribelig besiddelse af samme førnævnte gods i det 
herrens år 1334. Herom er der tilstrækkeligt autentiske og bekendte breve.

Et år derefter eller deromkring godkendte han skødningen på Sjællands 
landsting og indførte abbeden hr. Stig i håndgribelig besiddelse heraf i 
det herrens år 1334 onsdagen efter pinse.

1) Jf T332 (DRB II 10 nr. 406). — 2) Afkaldsbestemmelserne hører sikkert til 
brevet 1335 (nr. 229), som ikke omtales dette sted i Sorø gavebog.

1334. 24. maj. Lindholm. 131A
Kong Magnus af Sverige tildømmer Sigge Degns hustru Margrete det gods, som 

hans fader hertug Erik havde købt af hendes moder, fru Katerine, men på grund 
af sin død ikke havde fået betalt hende.

Original i rigsarkivet.

Magnus af Guds nåde konge af Sverige og Norge til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
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Alle skal vide, at vi i overensstemmelse med retfærdighedens krav atter 
tildømmer det gods i Vilsången og Rånum med alt dets tilliggende, 
som den stormægtige fyrste hr. Erik, fordum Sveriges hertug og vor kære 
fader — lykkelig ihukommelse — havde fået med købs adkomst efter den 
fornemme allerede afdøde frue, fru Katerine, enke efter hr. Tomas Jon
sen, og som han indhentet af døden ikke fik betalt den aftalte pris for, 
til samme fru Katerines datter Margrete, Sigge Degns hustru, og hendes 
arvinger, og vi har ved dette brev frit givet hende godset tilbage, idet vi 
fast og udtrykkeligt forbyder, at nogen fra nu af fordrister sig til imod 
denne vor dom og beslutning at anfægte eller på nogen måde hindre 
nævnte gods eller dets tilliggende imod nævnte Margrete eller hendes ar
vinger, såfremt han vil undgå fortjent straf. Til klarhed herfor er vort 
segl hængt under dette brev. Givet i Lindholm i det herrens år 1334, tirs
dag efter trinitatis søndag.

132 1334. 28. maj. Onsild herredsting.
Tingsvidne af Onsild herredsting, at Peder Brun har skødet Anders Jensen en 

gård i Skrødstrup.

Original i rigsarkivet.

Esger i Gerlev og Palle i Hem præster, Jens Paulsen fra Udbyskov, 
I Åstred Eriksen, Peder Ebbesen fra (V)inbjergskov, Peder Frederiksen, 
Peder Bonde, Ambjørn og Esger Muthel til alle, som ser dette brev, hilsen 

evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at Peder Brun 

i det herrens år 1334 om lørdagen efter Kristi legemsfest på Onsild her
redsting i nærværelse af os og adskillige andre troværdige mænd frit skø
dede og afstod til indehaveren af dette brev, Anders Jensen af Skrødstrup 
en gård og et landbosted i Hem, som han med retmæssig skødnings ad
komst havde fået af Palle Ovesen, med alle deres tilliggender, nemlig huse, 
skove, agre, enge og græsgange mod noget gods i Gerlev og 6 mark sølv, 
hvilket samme Peder har fået til gengæld for nævnte gods i Hem af samme 
Anders; og gården skulle være hjemlet overfor og fritaget for krav fra en- 
hvers side og overgivet til evig besiddelse. Til vidnesbyrd herom og yder
ligere sikkerhed har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet år, 
dag og sted som ovenfor.
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1334. 31. maj. Sakskøbing. 133
Junker Otto af Danmark godkender biskop Jakob Erlandsen af Roskildes hen

læggelse af St. Michaels kirke i Slagelse under domprovstiet i Roskilde.

Original i rigsarkivet.

Otto, af Guds nåde de danskes junker og hertug af Estland, til alle, 
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Eftersom enhver er tilbøjelig til at bekræfte kloge handlinger fra for
tiden, for at de kan have gyldighed i evighed, og eftersom vi er bekendt 
med, at St. Michaels kirke i Slagelse af den ærværdige fader, hr. Jakob, 
fordum biskop af Roskilde1), med velovervejet råd og enstemmigt sam
tykke af hans kapitel i Roskilde for evigt er blevet henlagt under dom
provstiet ved Roskilde kirke, som tidligere var meget fattig på indtægter, 
og at denne henlæggelse senere af samme hr. Jakob, da ærkebiskop af Lund, 
er blevet virkeliggjort og siden stadfæstet af det apostoliske sæde, bøjer vi 
os som en lydig søn for disse så kloge handlinger og stadfæstelser, og god
kender og stadfæster for den nuværende tid omtalte henlæggelse og vil 
bestandigt godkende den i fremtiden, efter aldeles at have overført den pa- 
tronatsret til nævnte St. Michaels kirke, som tilkommer, tilkom eller måtte 
tilkomme os, vore forfædre, forgængere eller efterfølgere, til føromtalte dom
provstis dignitet. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under 
dette brev. Handlet og givet i Sakskøbing på Lolland i det herrens år 
1334 tirsdag efter Kristi legemsdag i vor nærværelse.

1) Jakob Erlandsen 1250—54, jfr. DRB II 1 nr. 211 og 3 nr. 58.

1334. 4. juni. Marienburg. 134
Hertug Lüder af Braunschweig, højmester for den tyske orden, bevidner, at der 

ved Lübecks mægling er sluttet forlig mellem den tyske orden og Markvard Brejde 
og erklærer, at han vil arbejde på at bringe et forlig i stand mellem denne og de 
danske vasaller i Estland.

Vidisse i Lübeck.

Broder Lüder, højmester for den tyske Marieorden, af Guds nåde født 
hertug af Braunschweig, til alle, som vil få kendskab til dette brev, 

hilsen og helsen i begge egenskaber.
Vi ønsker med dette brev at gøre vitterligt for Eder alle, at der af de
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anbefalelsesværdige mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck er mæglet 
et fuldt, varigt og fast forlig mellem os og hele vor orden og alle, som 
vil handle eller undlade at handle i vor sag som den ene part og den strenge 
ridder, hr. Markvard Brejde som den anden om al uenighed af enhver art, 
som har været os imellem på begge sider. Ligeledes vil vi i mindelighed el
ler med rette anordne en bøde til nævnte hr. Markvard af alle kongeriget 
Danmarks vasaller i Estland, som han indenfor et år fra den nu forestående 
St. Hansdag vil anklage eller sagsøge for skade, han har lidt, hvis vi kan 
udvirke det hos nævnte vasaller. Men hvis vi ikke kan bevirke det, så vil 
vi og ligeledes hele vor orden og enhver, som vil handle eller undlade at 
handle i vor sag, ikke på nogen måde lægge nævnte hr. Markvard og alle 
hans hjælpere hindringer i vejen eller lade lægge hindringer i vejen for dem, 
dersom de åbent eller hemmeligt vil forsøge at opnå noget ved at angribe om
talte vasaller. Desuden hvis vi ikke i mindelighed eller med rette kan opnå 
en bøde hos de omtalte vasaller, vil vi meddele samme hr. Markvard det 
til førstkommende faste. Ligeledes hvis vi skulle ønske at bistå nævnte 
vasaller mod allerede nævnte hr. Markvard ved at slutte os til dem, skal 
vi et halvt år forud erklære ham dette. Til vidnesbyrd herom er vort segl 
hængt under dette brev. Givet i Marienburg i vor hovedborg i det herrens 
år 1334 lørdagen efter ottendedagen efter Kristi legemsfest.

135 1334. 4. juni.
Ridderen Markvard Brejde bevidner, at der ved Lübecks mægling er sluttet forlig 

mellem ham og den tyske orden.

Original i Lübeck.

Markvard, kaldet Brejde, ridder, til alle, som får dette brev at se eller 
høre, hilsen evindelig med Gud.

Jeg ønsker, at det skal være vitterligt og erklærer offentligt med dette 
brev, at der af de hæderværdige mænd, rådmændene i staden Lübeck og 
i sammes nærværelse venskabeligt er sluttet et fast forlig mellem den be
rømmelige og renlivede mand, hr. Lüder, født hertug af Braunschweig og 
høj mester for den tyske Marieorden og hele hans orden som den ene part 
og mig og mine tilhængere og venner som den anden angående al uenig
hed, strid og splid af enhver art, som har været os imellem. Derfor skal 
jeg og alle, som i min sag vil handle eller undlade at handle, for fremtiden 
ingenlunde anklage eller på nogen måde angribe nævnte hr. Lüder, høj-
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mesteren nogen broder af hans orden, eller de mænd eller undergivne, 
som hører dem til, i anledning af den beskyldning, jeg nu har rejst. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det herrens 
år 1334 lørdag efter ottendedagen efter Kristi legemsfest.

136 [1334. 4. juni eller senere].
Ridderen Markvard Brejde erklærer, at han af rådmændene i Lübeck har mod

taget den tyske ordens højmesters brev af 1334 4. juni (nr. 134).

Original i Lübeck.

Jeg Markvard, kaldet Brejde, ridder, erklærer, at jeg af rådmændene i 
Lübeck har modtaget et åbent brev med høj mesteren for den tyske 

ordens segl af indhold som nedenfor afskrevet. Broder Lüder, høj mester 
for den tyske orden, af Guds nåde født hertug af Braunschweig (o. s. v. 
= nr. 134).

137 1334. 17. juni.
Niels Holk kvitterer Sigge Degn for bestyrelse af hans hustrus gods.

Original i rigsarkivet.

Niels, kaldet Holk, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, at jeg på egne, min hu

strus og vore arvingers vegne lader den gode mand Sigge Degn og hans ar
vinger være kvit og fri med hensyn til regnskabet for min kære hustrus 
gods, som han efter hendes faders død på hendes vegne har forestået, og 
med hensyn til enhver drøftelse af hendes omtalte faders testamente. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Skrevet i det her
rens år 1334 på St. Budolfi dag.

138 [Omkring 1334. 17. juni].
Anders Kærling kvitterer Sigge Degn for hans bestyrelse af hans gods.

Original i rigsarkivet.

Anders Kærling til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
• JeS Sør med dette brev vitterligt for alle, at jeg lader den gode 

mand, Sigge Degn, være kvit og fri med hensyn til alt regnskab for mit 
gods, som han på mine vegne har forestået efter min faders død og med
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hensyn til enhver drøftelse af min omtalte faders testamente og med hen
syn til de forskellige sager og alt ondt, som er os imellem, for at der ikke 
i fremtiden skal opstå nogen mistanke og had mellem os og vore arvinger 
om det skete. Til vidnesbyrd og vitterlighed herom er mit segl hængt under 
dette brev.

139 1334. 20. juni. Dragsholm.
Biskop Jens af Roskilde forbyder under trusel om bandlysning at befatte sig med 

Sorø klosters gods uden klostrets billigelse.

Afskrift i Sorøbogen.

Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, so mser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Vi forbyder strengt og bestemt, at nogen uanset hans stand eller stil
ling på nogen måde befatter sig med noget gods tilhørende Sorø kloster 
i vort stift uden samtykke og tilladelse af samme klosters abbed og munke. 
Thi de, som uden deres tilladelse og samtykke befatter sig med dette gods, 
skal vide, at de herved pådrager sig banlysnings kendelse. Til vidnesbyrd 
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på Dragsholm i det 
herrens år 1334 mandag efter St. Budolfi dag.

140 1334. 25. juni. Kiel.
Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster staden Kiels besiddelse af havnen fra 

Levensau til Bulk samt stadens øvrige privilegier.

Original i Kiel.

Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen med Gud.

For at ikke det, som sker i tiden, i tidens løb skal svinde af hukom
melsen, har fortiden klogt bestemt, at det foreviges med skriftligt vidnes
byrd. Vi gør derfor vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at 
vi med råd og samtykke af vore arvinger og råder af velvilje overfor vore 
elskede slægtninge, greverne Gerhard og Johan af Holsten og Stormarn og 
på bøn af vore kære borgere i Kiel i alle henseender overlader og skænker 
samme stad og borgere i Kiel den hele, fuldstændige og frie havn fra åen, 
kaldet Levensau indtil Bulk, som de i øjeblikket faktisk ukæret besidder og 
gennem lange tider har besiddet, med enhver frihed og ejendomsret, således
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som vore forgængere og forfædre og vi indtil nu friest besad den, idet vi 
desuden bekræfter nævnte borgeres privilegier, alle som eet, som de nogen
sinde har fået og opnået af vore forfædre og især privilegierne om told
frihed i vort hertugdømme, med hvilke vi særligt og i nåde privilegerer 
og udmærker dem. For at der derfor ikke skal opstå nogen tvivl om den 
dem tilståede frihed, har vi givet dem dette brev, med vort sekrets værn, 
som tilstrækkeligt vidnesbyrd og sikkerhed. Givet i Kiel i det herrens år 
1334 dagen efter St. Hans i nærværelse af Struve afRantzau, Blixen af 
Schinkel, Markvard v. d. Wisch, også kaldet Roreland, Markvard v. d. 
Wisch, også kaldet Hostrich, riddere, Wulf Pogwisch og Eggert af Alvers- 
dorf, væbnere, og adskillige andre troværdige mænd.

1334. 26. juni. 141
Iver Lavesen og Lars Iversen forpligter sig til inden næste St. Hans at indløse 

Jens Bondesens pantsatte gods i Hejsager fra Iver Nielsen af Hjerndrup for n1^ 
mark sølv.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

Iver Lavesen og Lars Iversen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi på tro og love forpligter os og med dette 
brev bestemt binder os til på indehaveren af dette brevs, Niels Hyllesens, 
vegne at betale og kvittere Iver Nielsen af Hjerndrup 1 i72 mark rent sølv i 
groter fra Tours eller i kronede sterlinger på sidste Haderslev herredsting før 
først kommende St. Hans, for hvilke penge hr. Jens Bondesens gods i Hejs
ager er pantsat til Iver Nielsen, og til at indløse for Niels Hyllesen på før
nævnte hr. Jens Bondesens vegne nævnte gods i Hejsager fra omtalte Iver 
Nielsen til føromtalte termin, idet enhver tvivl og forhaling skal være os 
fjern. Til vidnesbyrd herom er vore segl sammen med hr. Jens Bon
desens og Jens Lavesens segl hængt under dette brev til vidnesbyrd. Givet 
i det herrens år 1334 søndag efter St. Hans.

1334. 28. juni. Avignon. 142
Pave Johannes 22. tillader franciskanerne i provinsen Dacia at holde gudstjeneste 

i deres egen kirke ved det forestående provincialkapitel i Svendborg, skønt Danmark 
er lyst i interdikt.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore kære sønner provincialministeren og brødrene af franciskaner- 
ordenen i kongeriget Danmark hilsen og apostolisk velsignelse.

Da der både på generalkapitlerne og på provincialkapitlerne i Eders 
orden med Guds hjælp plejer at træffes heldbringende og nyttige beslut
ninger, indser vi, at det vil være værdigt at yde Eder den apostoliske gunsts 
beskyttelse, hvorved I med Guds bistand kan nå til sådanne heldbringende 
og nyttige beslutninger. Da I derfor, som vi har erfaret det af Eders fore
lagte ansøgning, efter at nævnte ordens generalkapitel for nyligt er afholdt 
i Assisi, har nødvendigt behov for at holde et provincialkapitel i Svend
borg by i Odense stift, som er underlagt det kirkelige interdikt1) og ligger 
i kongeriget Danmark, på Marie himmelfartsdag2), og det almindelige 
kirkelige interdikt, som nævnte rige er underlagt i kraft af en provincial- 
statut, udstedt af ærkebispen af Lund, som dengang var metropolit i samme 
kongerige Danmark3), og hans lydbisper og bekræftet af det apostoliske 
sæde, som det forsikres som følge af sikker viden, vides at skade afholdel
sen af et sådant provincialkapitel, fordi interdiktet i almindelighed siges 
at overholdes i nævnte kongerige, har I hengivent og ydmygt bønfaldet 
os om at sørge for Eder i denne sag med apostolisk mildhed og velvilje. 
Da derfor vi, såvidt vi med Guds hjælp formår det, har til hensigt ikke 
blot at begunstige men også at fremme samme provinskapitels fromme og 
hæderværdige sag, har vi imødekommet Eders bønner og tillader med 
dette brevs myndighed Eder, fromme sønner, at I i ugen efter nævnte 
helligdag under omtalte provincialkapitel med udelukkelse af bandlyste 
højtideligt kan holde gudstjeneste i Eders kirke i nævnte by, da der ikke 
findes nogen kollegiatkirke sammesteds, hvorved der, som I forsikrer, kunne 
ske afbræk i førnævnte interdikt, som vi med førnævnte myndighed suspen
derer i samme uge, forsåvidt det vedrører Eder, således at det fra nu af 
og fra da af ikke er en hindring. Intet menneske må bryde dette vort 
suspensionsbrev eller handle derimod i ubesindig voven. Hvis nogen 
fordrister sig til at forsøge derpå, skal han vide, at han vil pådrage sig 
Gud den almægtiges og hans apostle St. Peters og Paulus’ harme. Givet 
i Avignon 28. juni i vort 18. år.

1) Danmark var lyst i interdikt 1330—37 paa grund af Kristoffer 2.s fængsling af 
biskop Tyge af Børglum. — 2) 15. august.
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1334. 29. juni. Sakskøbing. 143
Junker Otto af Danmark tager grev Johan af Henneberg i sin tjeneste som leje- 

troppefører.

Original i Meiningen.

Vi Otto, af Guds nåde junker til Danmark, hertug af Lolland og Est
land, erkender offentligt med dette brev, at vi har lovet og lover den 
ædle mand grev Johan af Henneberg, vor kære onkel, landet Mors, som 

vi skal forlene ham og alle hans arvinger med med alle dets rettigheder 
på det vilkår, at han skal forhøre sig hos sin fader og sine venner, om han 
derfor skal indlade sig på at blive vor mand. Sker det, at han går ind 
på det, så skal han for det land bringe os 20 væbnede mænd og skal tjene 
os med dem for sold, som vi lover dem for deres tab. Hvad han bringer 
os derudover af svende, dem skal vi give deres sold og være ansvarlig for 
de tab de lider ligesom ovenfor vore andre lejede tropper, og vi skal forud 
betale vor onkel ligeså mange lødige mark, som han bringer os væbnede 
mænd, og vi garanterer ham for alle hans tab, for hans omkostninger og 
hans fortæringer fra hans hus og til os og sålænge, han er hos os. Men 
hvis han ikke indlader sig på at tage landet til len af os, så skal han tjene 
os for sold. Bringer han os 50 væbnede mænd, så skal vi give ham 200 
mark lødig sølv i forvejen, og hvad han bringer derudover af følge, så
mange det nu er, såmeget skal man give ham derudover, som det bør 
sig efter antallet. Og hvad han bringer mindre, så meget skal man af
korte; og vi lover at garantere ham det i løbet af 14 dage, når han kom
mer til os med sine omkostninger, så at han kan være tilfreds dermed, 
og vi lover ham at ville erstatte hans tab undervejs fra hans hus og indtil 
os, og medens han er hos os, og at ville betale hans svende deres sold; 
og vi skal for 72 år give en ridder 12 lødige mark i sølv til sold, en væbner 
10 og en blænker 5 mark, hvilke vi skal tilsikre dem, så at de er tilfreds 
dermed. Vidner herom er de strenge, retskafne mænd, hr. Ludolf af Gliz- 
berg, ridder, Bo Falk, Frænde Karlsen, Anders Sakse, Eilard af Reventlow, 
Vindeke, Jens Bæger, Herman Svab og andre retskafne mænd, som har 
overværet det, forhandlet herom, set og hørt det; og vi har herom givet 
vort brev beseglet med vort segl, som er hængt herunder. Og vi Ludolf, Bo 
Falk, Frænde Karlsen, Anders Ovesen, Eilard af Reventlow *Vindeke, Jens 
Bæger og Herman Svab, erkender at vi har overværet dette, har forhandlet 
herom og set og hørt det, og derudover har vi hængt vore segl ved siden
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af den førnævnte høj bårne fyrste junker Ottos under dette brev på hans 
bøn. Givet i Sakskøbing i det herrens år 1334 på apostlene St. Peters og 
Paulus’ dag.

144 [1334]. 30. juni. Fænø.
Grev Gerhard 3, af Holsten og ridderen Eggert Brockdorf meddeler Lübeck, at 

deres søleding alene er rettet mod junker Otto af Danmark.

Original i Lübeck.

Gerhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn samt Eggert af 
Brokdorf, ridder, til de gode og hæderværdige mænd, rådmændene 

i staden Lübeck i velvilje og med hilsen.
Det er rygtevis kommet os for øre, at I har os mistænkt for at have be

sluttet og anordnet den søleding, som vi i øjeblikket er i færd med, af had 
til og til skade for Eder. Idet vi i al ærbødighed for Eder bestrider dette, 
tilkendegiver vi Eder, gode herrer, ved en offentlig erklæring, at vi ikke 
har til hensigt at skade eller besvære Eder eller nogen af stædernes køb
mænd på nogen måde, men alene vore notoriske fjender, junker Otto og 
hans tilhængere, mod hvis angreb vi må samle alle vore kræfter for at 
forsvare os. Hvis I derfor er tvivlrådige og ikke vil lade Eder sikre og 
nøjes med dette brevs forsikring, vil vi give Eder en hvilkensomhelst sikker
hed, som I måtte ønske af os, og som kan stille Eder tilfreds efter Eders 
vilje. Skrevet under øen Fænø dagen efter apostlene St. Peters og Paulus* 
dag under vore segl til yderligere vidnesbyrd.

145 1334. 5. juli. Sakskøbing.
Junker Otto af Danmark pantsætter Mors til grev Johan af Henneberg for 2000 

mark sølv.

Original i Meiningen.

Vi Otto, af Guds nåde junker af Danmark, hertug af Lolland og Est
land, erkender offentligt med dette brev overfor alle, som ser og hører 
det læse, at vi med overlæg og velovervejet sind har sat og sætter landet 

Mors med sine rettigheder i pant til den ædle mand, grev Johan af Henne
berg for 2000 mark lødig sølv, som vi skal og vil give ham for hans møje, 
som han ved vor vilje har hos greven af Holsten. Sker det, at han gennem
fører, at der bliver fred, og at krigen bilægges, så skal landet stå ham i
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pant, som føromtalt for de 2000 mark på følgende vilkår: hvad der ydes i 
landet af ret oppebørsel, det skal han oppebære og afkorte os halvdelen i 
de 2000 mark, den anden halvdel skal han beholde for sine omkostninger og 
fortæring. Men sker det, at vi lægger en almindelig bede over hele konge
riget, skal han tilstå os den også i det land, og hvad der så oppebæres der 
af korn, flæsk, smør og afgifter eller sølv, det skal han altsammen oppe
bære og skal afkorte det i omtalte sum. Der er også aftalt, at alle de bøder, 
som falder i landet, alle skal tilhøre ham og ikke os. Sker det også, at 
samme Johan, vor onkel, afgår ved døden, hvad gud forbyde, så skal 
landet som pant tilfalde hans rette arvinger med alle rettigheder, således 
som vi har pantsat ham det. Vidner herom er de retskafne vise mænd, 
hr. Gerlag, provst til Ærø, hr. Ige, vor kansler, Bo Falk, Anders Ovesen, 
Sigfred af Oreby, Arnold af Herfort, vor skriver, som har været til stede 
herved, har aftalt det, set og hørt det. Givet efter Guds byrd 1334 i Saks
købing om tirsdagen efter Peters og Paulus’ dag under vort segl, som er 
hængt under, dermed vel sikret.

[Omkring 1334. 5. juni]. 146
Junker Otto af Danmark til Bo Falk.

Roskildegårds registratur.

En vidisse af Roskilde kapitel over to breve, som Otto, kongen af Dan- 
1 marks søn, har givet hr. Bo Falk. 13401). På latin.

1) d. v. s. vidissens årstal.

1334. 26. juli. Svendborg. 147
Grev Gerhard 3. af Holsten erklærer, at grev Johan af Henneberg har ført for

handlingerne mellem ham og junker Otto af Danmark på ærlig og retsindig vis.

Original i Meiningen.

Vi Gerhard, af Guds nåde greve til Holsten og Stormarn, erkender of
fentligt med dette brev overfor alle, som ser eller hører dette brev 
læse, at den ædle mand, grev Johan af Henneberg, vor kære onkel1), ret

skaffent, ærligt og i venskabelighed oprigtigt har ført forhandlingerne mel
lem den højbårne herre, junker Otto af Danmark og os på den måde, 
at han ikke har forlangt gaver af os eller vore råder, og at hverken vi 
eller nogen af vore råder eller af vore mænd aldrig lovede eller gav eller
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på vore vegne bød ham penge eller penges værdi eller nogen skænk. Den, 
som siger andet derom, taler usandhed. Det forkynder vi ved vor ære og 
vil modsige det, som vi skal. Og vi hr. Nikolaus af Krummedige og hr. 
Markvard Brejde, riddere, erkender og bevidner, at vi har deltaget i alle 
forhandlingerne, og at han ikke har dagtinget andet end retsindigt og 
ærligt, således som før sagt; og vi vil bevise det i ord og gerning, hvor 
det er nødvendigt for ham, mod alle dem, som siger andet om ham, end 
at han har ført og ledet forhandlingerne dygtigt og retfærdigt; og vi har til 
vidnesbyrd herom hængt vore segl ved siden af den ædle herre greve Ger
hard, vor førnævnte nådige herres, under dette brev. Givet i Svendborg 
i det herrens år 1334 tirsdagen efter Sankt Jakobs dag.

1) Både Gerhard 3. og junker Otto betegner grev Johan af Henneberg som deres 
onkel, hvilket blot betegner en fjern slægtning: Junker Otto og grev Gerhards hustru 
Sofie havde som fælles bedstemoder Erik 5. Glippings dronning Agnes af Brandenburg, 
der efter Eriks død ægtede grev Gerhard 2. af Holsten. Dronning Agnes farbroder, mark
greve Otto 3. af Brandenburgs sønnesøns datter Jutta var gift med grev Johan af Henne
bergs ældre broder Henrik.

148 1334. 1. august. Lübeck.
Provst Herman af Viborg erklærer sig tilfreds med det forlig, som han i nærvæ

relse af rådet i Lübeck har indgået med sin svoger Eilard af Viborg om arven efter 
hans afdøde søster Jutta.

Notits i Niederstadtbuch i Lübeck.

Det skal være vitterligt, at Eilard af Viborg i nærværelse af rådmændene 
tilfredsstillede og beroligede hr. Herman, provst af Viborg, sin af

døde hustru Juttas broder, med rørligt og urørligt gods, tilfaldet ham 
og alle hans hustrus øvrige brødre ved hendes død, således at samme 
provst, på sine egne vegne og med fuldmagt hertil fra alle sine brødre, 
efter hvad der erklæredes i et åbent brev af rådmændene i Viborg, er
kendte at være fuldt tilfredsstillet og fornøjet. Handlet for rådmændene 
i Lübeck.

149 1334. 14. august.
Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster hertug Erik 2.s gave af Solterbæks 

mølle til Slesvig Johannes kloster.

Original i Slesvig Johannes kloster.
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Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Da vor kære fader Erik, fordum hertug af Jylland — from ihukom
melse — for sin og sine forældres sjælefrelses skyld har overdraget, givet og 
overladt en mølle, som kaldes Solterbæks mølle, til konventet og nonnerne 
på Holm1) med alle dens friheder til evig besiddelse, stadfæster vi derfor, 
idet vi ønsker at være delagtige i førnævnte sjælefrelse, vor elskede faders 
overdragelse eller gave, så godt vi kan, med dette brev og overdrager 
eller giver oftenævnte kloster og nonner påny altnævnte mølle med alle 
dens friheder til evig besiddelse, således som ovenfor omtalt. Vi beder der
for alle og enhver, idet vi desuden strengt pålægger vore undergivne, at 
de på ingen måde hindrer eller antaster førnævnte kloster og nonner med 
hensyn til oftenævnte mølle imod den dem af vor fader og os tilståede 
nåde, såfremt de vil undgå vor harme. Til vidnesbyrd herom er vort segl 
hængt under dette brev. Handlet og givet i det herrens år 1334 dagen 
før Marie himmelfartsdag.

1) Slesvig Johannes kloster.

1334. 22. august. 150
Markvard af Küren kvitterer Israel Birgersson for 430 mark sølv af købesummen 

for Skåne, for hvilke denne havde kautioneret.

Original i det svenske rigsarkiv.

Markvard af Küren til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Jeg erkender med dette brev, at jeg af indehaveren af dette brev, den 
velbyrdige Israel Birgersson fuldt ud har oppebåret 450 lødige mark efter 
kølnsk vægt af det sølv, som var lovet for købet af Skåne, og for hvilket 
han var stillet som gidsel; jeg lader ham og hans arvinger være kvit og 
fri herfor. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet 
i det herrens år 1334 ottendedagen efter Marie himmelfartsdag.

1334. 22. august. 151
Markvard og Godskalk af Küren fritager Israel Birgersson for alle forpligtelser, 

som han havde overfor dem som forlover for løsesummen for Skåne.

Original i det svenske rigsarkiv.
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Markvard af Küren og Godskalk af Küren til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Vi vil, at det med dette brev skal være vitterligt for alle, at vi lader 
den velbyrdige mand, Israel Birgersson, indehaveren af dette brev, som 
har været overgivet os som gidsel for den skyld, som af den herre konge 
af Sverige var lovet for købet af landet Skåne, være kvit og fri for al for- 
forpligtelse som gidsel, som han har haft overfor os og andre, således at 
vi eller vore arvinger eller de andre, til hvem han har afgivet løfte, eller 
disses arvinger ikke på nogen måde vil have nogen lejlighed til at bebrejde 
eller plage ham i anledning af førnævnte gidselsættelse eller hans aflagte 
løfte. Til vidnesbyrd herom er vore segl sammen med de velbyrdige 
mænds, hr. Gustaf Nilssons og Ivan Lyderssons segl hængt under dette 
brev. Givet i det herrens år 1334 ottendedagen efter Marie himmel
fartsdag.

152 [1334. 30. august]. Avignon.
Petrus Gervasii, kannik i Le Puy og det apostoliske sædes nuntius i Danmark, 

Sverige og Norge aflægger regnskab overfor det pavelige kammer for det i de nordiske 
riger indsamlede beløb.

Afskrift i de pavelige regnskabsbøger.

REGNSKABSBOG FOR MAGISTER PETRUS GERVASII NYLIG 
DET APOSTOLISKE SÆDES NUNTIUS I DANMARK, SVERIGE, 
GOTLAND OG NORGE:

Idet herrens år 1330 24. november har jeg Petrus Gervasii, kannik ved
St. Euodius kirke i Le Puy og det apostoliske sædes nuntius, sendt til 

kongeriget Danmark i nedenanførte hverv for romerkirken, forladt staden 
Avignon for ufortøvet at rejse til nævnte kongerige, og ankommet til 
samme riges område har jeg opfordret herrerne ærkebiskop Karl af Lund 
og Broder Jens, biskop af Roskilde, mine mednuntier og kolleger, til sam
men med mig at skride til værket, og da de vægrede sig ved at gå i gang 
og undskyldte sig med risikoen som følge af de krige, som dengang rådede 
og endnu råder i de egne, gik jeg alene i gang med nævnte hverv i kraft 
af et pavebrev, hvis ordlyd er følgende: Johannes, biskop, Guds tjeneres 
tjener fetc. = DRB II, 10 nr. 225). Med dette brevs myndighed har jeg 
ovennævnte Petrus Gervasii modtaget nedenanførte beløb i skat eller om
talte penge:
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<f. 48O OM PETERSPENGE, MODTAGET I STADEN OG STIF
TET LUND I KONGERIGET DANMARK.

I det herrens år 1332 den 20. marts modtog jeg af hr. Troels, kannik 
i Lund, kollektor af skatten eller peterspenge i staden og stiftet Lund, 
alt iberegnet, hvad jeg havde modtaget af ham indtil dagen i dag for 
tre år, i hvilke han sagde at have indsamlet nævnte skat eller penge — 
73t/2 mark og 12 penning i skånsk mønt.

Guillelmus Blanchi1) modtog dokumentet2).
Fremdeles i det herrens år 1333 den 6. december modtog jeg af før

nævnte hr. Troels af nævnte skat, indsamlet af ham, for de to sidst fore
gående år — 47 skilling grot tournois.

Jens3) modtog dokumentet.
Man må vide, at 10 penning i skånsk mønt er 1 ørtug og 3 ørtug er 

1 øre og 8 øre er 1 mark og er i værdi lig 1 skilling grot tournois eller 
3 skilling sterling.

Summen af denne side4) er: 73x/2 mark og 12 penning skånsk; 47 skil
ling grot tournois5).

OM TIENDER INDSAMLET I KONGERIGET DANMARK.
Johannes, Guds tjeneres tjener fo. s. v. = DRB. II, 10 nr. 226). Følger 

ordlyden af beskikkelsesbrevet til mig, førnævnte Petrus Gervasii angå
ende alle hverv, som lyder således. Johannes, Guds tjeneres tjener fo. s. v. 
= DRB. II, 10 nr. 227). Ifølge denne bemyndigelse modtog jeg oven
nævnte Petrus Gervasii nedenfornævnte penge af seksårstienden.

MODTAGET AF SEKSÅRSTIENDEN I STADEN OG STIFTET 
LUND I KONGERIGET DANMARK.

I det herrens år 1332 den 27. februar modtog jeg af hr. Jens Kande, 
kannik i Lund, forhenværende kollektor af den på konciliet6) pålagte seks- 
årstiende i en del af Lunds stift — 116 mark skånsk.

Jakob7) modtog dokumentet.
Fremdeles i året som ovenfor den 15. marts modtog jeg fra kapitlet i 

Lund af samme hr. Jens Kande i penge af samme tiende, indsamlet af 
hr. Oluf, kannik i Lund, forhenværende kollektor af samme tiende i en 
del af Lunds stift — 32 mark i nævnte skånske penge.

Jakob7) modtog dokumentet.
Fremdeles i året som ovenfor den 21. marts modtog jeg af nævnte hr.
2. Række XI. 8
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Jens Kande i penge af samme tiende, indsamlet af ham — 10 mark og 
28 penning i nævnte mønt.

Jens3) modtog dokumentet.
DETTE MODTOG JEG AF RESTANCER AF SAMME TIENDE I 
FØRNÆVNTE STAD OG STIFT:

Jeg modtog først af sognepræsten ved St. Klemenskirke i staden Lund 
for nævnte tiende, ikke betalt for den sidste termin i sidste år af hans 
kirke — 6 øre skånsk.

Fremdeles af nævnte kirkes bygningsfond — 12 penning skånsk.
Fremdeles af sognepræsten i Glimminge — 1 mark 3 øre og 6 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Sårslov — 4 ørtug og 8 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Årstad8) — 3 mark og 2 ørtug.
Fremdeles af prioren for klostret i Dalby — 18 mark i skånsk.
Fremdeles af sognepræsten i Nosslinge — 2 øre og 12 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 1 øre og 4 penning.

Fremdeles modtog jeg af sognepræsten i Tvååker9) — 1 mark skånsk.
Fremdeles af samme kirkes værger — 5 ørtug og 4 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Grimetun — 14 ørtug og 4 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 7 ørtug og 2 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Lindberg — 9 øre og 18 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 10 øre og 2 ørtug.

Fremdeles modtog jeg af kirkeværgerne i Gunnarp10) — 1 mark og 12 
penning.

Fremdeles af sognepræsten i Morup — 72 mark penge.
Fremdeles af samme kirkes værger — 4 ørtug og 2 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Svartrå — 1 øre og 6 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 12 penning.
Fremdeles af kirkeværgerne i Vinberg — 6 øre penge.
Fremdeles af sognepræsten i Ljungby — 7 ørtug og 2 penning.
Summen af denne side11) — 189 mark 5 øre og 3 penning skånsk12).

Fremdeles af sognepræsten i Fagerred — 2 ørtug og 7 penning skånsk.
Fremdeles af samme kirkes værger — 5 ørtug og 4 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Okome — 5 øre og 18 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 24 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Gållared — 1 mark penge.
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Fremdeles af samme kirkes værger — 4 ørtug og 5 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Stavsinge — 8 ørtug og 4 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 1 øre penge.
Fremdeles af sognepræsten i Sibbarp — 8 ørtug og 4 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 18 penning.
Fremdeles af værgerne for kirken i Dagsås — 18 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Koinge — 1 øre og 6 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 18 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Ullared — 7 ørtug og 2 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 18 penning.
Fremdeles af sognepræsten i Kållsjd — 10 ørtug og 8 penning.
Fremdeles af samme kirkes værger — 18 penning.

Fremdeles af sognepræsten i Billeberga13) — 7a mark og 8 penning.

Fremdeles af kirkeværgerne i Kyrkheddinge14) — 14 ørtug og 4 penning.
Fremdeles af kirkeværgerne i Klagstorp15) — 8 ørtug og 6 penning.

Fremdeles af sognepræsten i Ramdala16) — 4 mark penge.

Fremdeles af sognepræsten til St. Laurenti kirke17) — 10 øre penge.
Fremdeles af samme kirkes værger — 10 øre penge.
Fremdeles af sognepræsten til St. Nikolai kirke18) — io72 ørtug.

Fremdeles af præsten ved St. Vincens’ alter i Lunds domkirke — 2 
mark penge.

Fremdeles modtog jeg af hr. Torben, kannik i Lund, for hans præbende, 
som tidligere indehavdes af hr. Niels Stembo — 3 mark penge.

Fremdeles modtog jeg af samme for hr. Peder Mule, kannik i Lund, 
for hans præbende — 4 mark penge.

Fremdeles for ærked egn edømmet — 2 mark penge.
Fremdeles for præbendet, som hr. Niels, forhenværende ærkedegn i Lund, 

sad inde med, modtog jeg af hr. Peder Stagge, kannik i Lund — 1 mark 
penge.

Fremdeles for afdøde magister Tomas’ præbende, nu Henrik Fredags, 
modtog jeg af hr. Peder af Nymd, forhenværende kældermester — 1 mark 
penge.

Summen af denne side19) — 26 mark og 1 ørtug i skånske penge.

Fremdeles modtog jeg af hr. Niels Bunkeflo, kannik i Lund, for den

8*
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resterende, ikke betalte tiende af hans præbende i Lund og af hans kirke 
i Malmd i Lunds stift — 20 mark penge skånsk.

Jens3) modtog dokumentet.

Fremdeles i året efter guds byrd 1334 den 5. januar modtog jeg af hr. 
Jens Kande, også kaldet Bentsen, kannik i Lund og tidligere kollektor 
af seksårstienden i Lunds stift — 18 mark sølv bøhmisk, beregnet til 90 
mark skånsk20).

Jens modtog dokumentet.

Fremdeles i året som ovenfor om mandagen21) efter ottendedagen efter 
påske modtog jeg regnskabet af hr. Holger, provst i Lund og kollektor 
af den resterende seksårstiende, over det af ham indsamlede, som beløb 
sig til summen — 141 mark 2 øre og 4 penning skånsk, alt iberegnet, 
hvad han havde modtaget af omtalte tiende, og denne sum fik jeg af ham 
til forskellige tider, og jeg gav ham et brev, fordi jeg ikke havde en notar 
ved hånden.

Summen af denne side — 161 mark 2 øre og 4 penning skånsk. 18 
mark sølv bøhmisk22).

Summen af penge, modtaget i Lunds stift, såvel af peterspenge som 
af tienden som ovenfor omtalt — 450 mark 3 øre 2 ørtug 9 penning skånsk.

47 skilling grot tournois.
18 mark i bøhmisk sølv23).

MODTAGET AF SEKSÅRSTIENDEN I STADEN OG STIFTET 
ROSKILDE I KONGERIGET DANMARK.

I det herrens år 1332 den 7. februar modtog jeg af hr. Jens Sommer, 
kannik i Roskilde, gennem hr. Niels Olufsen, kannik i Lund, i penge, ind
samlede af nævnte hr. Jens af tienden i staden og stiftet Roskilde — 10 
mark sølv efter kølnsk vægt.

Jakob7) modtog dokumentet.

Fremdeles i året som ovenfor den 17. april modtog jeg af samme hr. 
Jens Sommer, tidligere kollektor af nævnte seksårstiende i staden og stiftet 
Roskilde, gennem den herre biskop af Roskilde af frugterne af nævnte 
Jens’ kirke for nævnte tiende, indsamlet af ham i nævnte stad og stift 
Roskilde — 2 mark sølv efter kølnsk vægt.
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Fremdeles i året som ovenfor den 17. april modtog jeg af hr. Peder Urt, 
ærkedegn i Roskilde, tidligere kollekter af seksårstienden, for to år, i hvilke 
han indsamlede nævnte tiende, alt iberegnet, hvad jeg havde modtaget 
af ham indtil den dag — 61 mark sølv efter kølnsk vægt.

Fremdeles 25 mark sølv efter Roskilde vægt, værd — 22J/2 mark sølv 
efter kølnsk vægt24).

Fremdeles modtog jeg — 20 grot tournois.
Jens3) modtog dokumentet.

Fremdeles år og dag som ovenfor modtog jeg af den ene part af hr. 
Skjælms, forhenværende provst i Roskildes arvinger — 30 mark sølv efter 
kølnsk vægt.

Fremdeles af den anden part — 26r/2 mark sølv i samme vægt.
Alt hvad jeg tidligere havde modtaget af ham indtil denne dag er ibe

regnet i denne sum.
Guillelmus Blanchi1) modtog dokumentet.

Man må vide, at 1 mark sølv efter Roskilde vægt regnes for ^l2 skil
ling grot Tournois og 1 mark sølv efter kølnsk vægt regnes for 5 skilling 
grot i mønt, men for så meget kan den ingenlunde sælges.

„ _ _ .,.(152 mark sølv i kølnsk vægt.Summen af denne side25) <( 20 penning grot tournois.

Fremdeles i det herrens år 1332 den 17. april modtog jeg gennem hr. 
Jens Sommer, kannik i Roskilde, af kisten i sakristiet i Roskilde domkirke 
for det første: 5 sølvbægere uden fod og 1 med fod, 1 kalk med disk26) 
og 1 bælte med sølvlås — lig 10 mark sølv efter kølnsk vægt.

Fremdeles 1 bæger efter vægten af sølvet — 9 øre og 2 ørtug sølv.
Fremdeles 2 spænder med grønne stene og knapper med nogle ringe 

stykker sølv — værdi 14 øre sølv.
Fremdeles 2 bægre efter vægten af sølvet — 14 øre og 2 ørtug sølv.
Fremdeles et sølvbælte med forgyldt sølvkrone, værdi — 272 mark sølv.
Fremdeles et horn for — 1 mark sølv.
Fremdeles et sølvbæger med fod og låg, forgyldt indvendig og udven

dig — efter vægten 7 mark og 372 øre sølv.
Fremdeles 2 bægre, 9 skeer med små nøgler efter vægten af sølvet — 

5 mark og it/2 øre sølv.
Fremdeles 5 guldspænder med lidet kostbare små sten og 2 ringe med
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stene og 1 uden sten efter vægten i guld — 18 øre og 7a ørtug guld.
Fremdeles 1 paternoster med kors, knapper og stene og andre små ær

mespænder, i værdi 1 mark sølv.
Fremdeles 1 kalk med disk26), i stykker indvendig, efter vægten i sølv 

— 11 øre sølv.
Fremdeles 1 sølvskål med en brudt kalk og et nadverfad; 5 sølvskeer 

med sølvplade i blåt bælte og 1 bøhmer (?), efter vægten — 4 mark og 
5 øre sølv.

Fremdeles i grot tournois, sterlinger og i bøhmisk vægt — 672 øre sølv.
Fremdeles 10 ringe, 4 guldspænder med forskellige stene, nogle grønne, 

2 kors, 1 guldørn med to kløer, efter vægten i guld — 6 øre og 1 ørtug 
guld — beregnet til 9 mark sølv.

Fremdeles et bælte af silke med 7 sølvnøgler lig — 1 mark sølv.
Fremdeles 1 sølvkar med 2 »fodekar«27), 1 krukke med 2 små fade, vur

deret i sølv til 13 mark sølv.
Fremdeles 1 sølvbæger, efter vægten — 6 øre 272 ørtug sølv.
Fremdeles nogle af Gregors dekretaler — 3 mark sølv.
Fremdeles for den herre abbed af Ringsteds kalk — 12 mark sølv.
Fremdeles gennem Jakob Karlsen — 2 mark sølv.
Jakob7) modtog dokumentet.

Man må vide, at guldet på denne side — undtagen 5 ringe og 1 spænde 
— efter at være bleven udsmeltet og renset i staden Lübeck, vejede P/2 
mark guld. Men de nævnte 5 ringe og spændet blev solgt for — 10 mark 
sølv.

o r [ 8o72 mark og 2 ørtug sølv efter kølnsk vægt.Summen af denne side28) . , . . .I i72 mark guld 1 barre.

Fremdeles i året som ovenfor den 20. august modtog jeg af hr. Bonde, 
dekan i Roskilde i penge af samme tiende, modtaget af ham og magister 
Henrik af Næstved, kannik i Roskilde, fra gejstligheden i staden og stiftet 
Roskilde — 3 pund29) og 9 penning i grot tournois.

Fremdeles — 11 pund sterling.
Fremdeles — 6 mark sølv efter kølnsk vægt.
Fremdeles — 13 små guldfloriner30).
Han fik et brev, givet i staden Lübeck.

Fremdeles år og dag som ovenfor modtog jeg gennem samme hr. Bonde,
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førnævnte dekan, idet han betalte for hr. Skjælms — den forhenværende 
provst i Roskilde og fordum kollektor af samme tiende — arvinger for 
tienden, indsamlet af nævnte provst hos gejstligheden i staden og stiftet 
Roskilde — 11 pund sterling.

Fremdeles — 22 skilling grot tournois.
Fremdeles — 9 mark sølv efter ovennævnte vægt.
Fremdeles 21 skilling og 6 penning bøhmisk lig — 4 mark sølv i oven

nævnte vægt.
Han fik et brev, givet i staden Lübeck.

Fremdeles i året som ovenfor den 28. august modtog jeg gennem samme 
hr. Bonde af hr. Jens, kantor i Roskilde, for et pantebrev, udstedt af den 
herre ærkebiskop af Lund, og som samme kantor havde fået af tiende
kisten, som førnævnte hr. Jens Sommer havde indsat i Roskilde domkirkes 
sakristi — 37« mark sølv.

Fremdeles — 8 guldfloriner.
Han fik et brev, udstedt i staden Lübeck.

Fremdeles i det herrens år 1333 den 19. december modtog jeg af hr. 
Henrik af Næstved, provst, og Jens Juul, kannik i Roskilde, kollektorer 
af den resterende seksårstiende i stiftet Roskilde — 146 mark sølv efter 
kølnsk vægt.

Jens3) modtog dokumentet.

Fremdeles år og dag som ovenfor modtog jeg af hr. Peder Urt, ærke- 
degn i Roskilde, tidligere kollektor af samme tiende i førnævnte stift, det 
af ham af nævnte tiende indsamlede — 15 mark sølv efter kølnsk vægt.

Jens3) modtog dokumentet.

Summen af denne side31)

4 pund 2 skilling og 9 penning grot tournois.
18372 mark sølv efter kølnsk vægt.
22 pund sterling.
21 små floriner.

Fremdeles år og dag som ovenfor modtog jeg gennem hr. Henrik af 
Næstved, provst, og hr. Peder Urt, ærkedegn i Roskilde, af arvingerne 
efter hr. Skjælm, forhenværende provst i Roskilde og fordum kollektor af 
samme tiende i førnævnte stift — 17 mark sølv efter kølnsk vægt.

Jens3) modtog dokumentet.
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Fremdeles år og dag som ovenfor modtog jeg af arvingerne efter hr. 
Bonde, forhenværende dekan i Roskilde og tidligere kollektor af samme 
seksårstiende, af det modtagne af nævnte dekan — 5 mark og 2 øre sølv 
efter kølnsk vægt.

Jens3) modtog dokumentet.

Fremdeles modtog jeg af hr. Niels Spink, præst i Roskilde stift og kol
lektor af frugterne af Eggeslev kirke, tilhørende hr. Jens Sommer, kannik i 
Roskilde og tidligere kollektor af seksårstienden i staden og stiftet Roskilde, 
som erstatning for den resterende sum penge, modtaget af samme hr. 
Jens Sommer af nævnte tiende — 4 mark sølv efter kølnsk vægt og 1 skil
ling grot tournois.

Han fik et brev.

Fremdeles i det herrens år 1334 lørdag den 26. marts modtog jeg af 
hr. Henrik af Næstved, provst, og Jens Juul, kannik i Roskilde, kollektorer 
af den resterende nævnte seksårstiende — 25 mark sølv efter kølnsk vægt 
og 3 skilling og 4 penning i grot tournois.

Jens3) modtog dokumentet.

Fremdeles modtog jeg af de samme af nævnte tiende i året som ovenfor 
den 7. april gennem Asser, hans klerk, — 23 mark sølv efter kølnsk vægt 
og 4 skilling grot og 4 penning i grot tournois samt 1 sterling.

Samme klerk fik et brev til de herrer kollektorer, givet i byen Malmb 
i Lunds stift, hvor jeg ikke havde en notar ved hånden.

Summen af denne side32)
74 mark og 2 øre sølv efter kølnsk vægt.
8 sk. og 8 penning i grot tournois samt 1 
sterling.

Fremdeles samme dag fik jeg af hr. Peder Urt, ærkedegn i Roskilde, 
gennem Niels, hans klerk, for tienden, tidligere indsamlet af ham i staden 
og stiftet Roskilde — ^l2 mark sølv efter kølnsk vægt.

Han fik et brev, udstedt i samme by Malmd.

Fremdeles modtog jeg af arvingerne efter hr. Bonde Nielsen, forhen
værende dekan i Roskilde og kollektor af førnævnte tiende, gennem hr. 
Peder Karlsen, kannik i Roskilde — 6 mark sølv.
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Fremdeles gennem Jens Nielsen, klerk i Lund — 7 mark sølv efter kølnsk 
vægt og 3112 skilling grot tournois af pengene, indsamlet af nævnte dekan 
af ovennævnte tiendes restancer.

Summen af denne side33) j
i672 mark sølv efter kølnsk vægt.

[ 372 skilling grot tournois.

506 mark 6 øre og 2 ørtug sølv efter kølnsk

Summen af alt det mod
tagne i staden og stiftet 
Roskilde af førnævnte ti
ende34).

vægt.
4 pund 16 skilling og 7 penning i grot tour
nois.
22 pund 1 penning sterling.
P/2 mark guld.
21 små floriner.

MODTAGET AF SEKSÅRSTIENDEN I STADEN OG STIFTET 
RIBE I KONGERIGET DANMARK.

I det herrens år 1332 den 20. juli modtog jeg af magister Tyge, ærke- 
degn i Ribe, tidligere kollektor af seksårstienden, pålagt på konciliet i 
Vienne35) til hjælp for Det hellige land, i staden og stiftet Ribe af penge, 
modtaget i nævnte tiende i førnævnte stad og stift såvel af ham som af 
hr. Peder, den forhenværende ærkedegn, hans forgænger og af magister 
Åstred, forhenværende kannik i Ribe, fordum kollektorer af nævnte tiende, 
for det første — 18 pund og 3 skilling grot tournois i sølv.

Fremdeles — 9 pund og 7 skilling sterling.
Fremdeles — 303 små guldfloriner.
Fremdeles — 55 masse d’or36).
Fremdeles — 12 guldaignel37).
Fremdeles — 17 mark sølv i barre efter kølnsk vægt.
Fremdeles — 1 hostiegemme af guld lig 30 guldfloriner.
Jens3) modtog dokumentet.
Fremdeles i det herrens år 1334 den 2. juni modtog jeg gennem prioren 

og konventet for dominikanerne i Bruges i Flandern for hr. Jakob, biskop 
af Ribe — 35 pund grot tournois af førnævnte tiendepenge, lånt af nævnte 
biskop hos kollektorerne af tienden i staden og stiftet Ribe.

Jakob7) modtog dokumentet.
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Summen af denne side38)

53 pund og 3 skilling grot tournois.
9 pund og 7 skilling sterling.
303 guldfloriner.
55 masse d’or.
12 guldaignel.
guldhostiegemme for 30 små floriner.
17 mark sølv efter kølnsk vægt.

MODTAGET AF NÆVNTE TIENDE I STADEN OG STIFTET 
SLESVIG I KONGERIGET DANMARK.

I det herrens år 1332 modtog jeg af hr. Niels, provst i Vidå og kannik 
i Slesvig, tidligere kollektor af seksårstienden i staden og stiftet Slesvig 
— 8 pund sterling.

MODTAGET AF SEKSÅRSTIENDEN I STADEN OG STIFTET 
ÅRHUS.

I det herrens år 1334 den 22. juli modtog jeg gennem Jens Nielsen, 
klerk i Lund, af hr. Jens, ærkedegn i Århus og kollektor af den resterende 
ubetalte seksårstiende i staden og stiftet Århus af penge, indsamlet af ham 
af nævnte tiende — 11 skilling grot tournois.

Han fik et brev.

Summen af denne side39) ! 8 sterhng.
11 skilling grot tournois.

OM GAVER, SKÆNKET TIL HJÆLP FOR DET HELLIGE LAND.
Johannes, Guds tjeneres tjener fo. s. v. = DRB. II, 10 nr, 228). I kraft 

af dette brev modtog jeg førnævnte Petrus Gervasii af gaver, skænket til 
hjælp for Det hellige land de nedenfor nævnte penge.

I det herrens år 1332 den 15. juli modtog jeg af sognefolkene på Pel- 
worm i Slesvig stift af gaver, skænket til hjælp for Det hellige land

— 20 pund sterling. De aflagde dog intet regnskab for, hvem der havde 
skænket disse gaver.

De fik et brev.

Fremdeles i det herrens år 1334 den 4. april modtog jeg af den fordums 
Lundeborger Hildebrand Brynjemesters arvinger af den gave, som han
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havde skænket til hjælp for Det hellige land — 28 skilling grot tour
nois, (og) 1 stykke guld efter vægten = 8 floriner.

De fik brev derpå

{20 pund sterling 28 skilling grot tournois.
1 stykke guld efter vægten = 8 nonner.

HEREFTER FØLGER OMBYTNINGEN ELLER VEKSLINGEN 
AF PENGENE OG SØLVET, MODTAGET OVENFOR PÅ DET 
FØRNÆVNTE GRUNDLAG OG SPECIFICERET I DET FOR
UDGÅENDE REGNSKAB.

Og for det første modtaget af seksårstienden i kongeriget Danmark 376 
mark 7 øre og 17 penning skånsk, blev ombyttet med — 18 pund 16 skil
ling og 11 penning grot tournois og 1 sterling, idet 1 mark skånsk er 
regnet til 1 skilling grot tournois.

Fremdeles modtaget af samme tiende i nævnte kongerige Danmark 541 
mark 6 øre og 2 ørtug sølv efter kølnsk vægt, som blev byttet til — 130 
pund 18 skilling og 10 penning grot tournois, idet 1 mark sølv er regnet 
til 4 skilling og 10 penning i grot tournois.

Fremdeles blev der modtaget af samme tiende i samme kongerige Dan
mark — 58 pund 10 skilling og 7 penning i grot tournois.

Fremdeles modtaget af førnævnte tiende i samme kongerige Danmark 
39 pund 7 skilling og 1 penning sterling, ombyttet til — 13 pund 2 skilling 
og 4 penning grot tournois, idet 3 skilling sterling er regnet til 1 skil
ling grot tournois.

Summen af penge og sølv 
af nævnte tiende, modtaget 
i kongeriget Danmark, om
regnet i grot Tournois.

221 pund 8 skilling og 8 penning 
i grot tournois og 2 sterlinger.

Summen af guld, modtaget 
i nævnte tiende af samme 
kongerige Danmark42)

324 små floriner 1 . , 1 1 guld.55 masse. 12 aignel. j
2 mark T/2 ørtug guld i barre, iberegnet
et guldhostiegemme i samme sum.

---------------------------------------------------------------------------------------43).

Fremdeles modtaget af skatten til romerkirken, som kaldes peterspenge, 
i Danmark 7372 mark og 12 penning i skånsk mønt, som blev ombyttet
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til — 3 pund 13 skilling og 6x/2 penning grot tournois, idet hver mark 
er regnet til 1 skilling grot.

Fremdeles modtaget af samme skat i nævnte kongerige Danmark — 47 
skilling grot tournois.

Summen44) af penge og sølv af nævnte skat, modtaget i Danmark og 
omregnet i grot — 6 pund og 6T/2 penning i grot tournois.

--------------------------------------------------------------------------------------- 45).

Fremdeles modtaget af gaver til hjælp for Det hellige land i kongeriget 
Danmark — 28 skilling grot tournois.

Fremdeles modtaget af samme gaver i samme kongerige Danmark 20 
pund sterling, ombyttet til 6 pund 13 skilling og 4 penning i grot tour
nois, idet 3 pund sterling blev regnet for 1 pund grot.

Fremdeles modtaget af nævnte gaver i nævnte kongerige Danmark — 1 
stykke guld i værd lig 8 floriner.

Summen46) af sølv modtaget 
i førnævnte gaver i kongeriget 
Danmark, omregnet til grot.

8 pund og 16 penning 
i grot tournois.

Summen af guld modtaget i] .. ... .. .. n n .. 0 ! 1 stykke guld 1 værdi hg 8 normer.
samme gaver 1 Danmark. J 

_______________________________________________________________________________________ 47

Summa summarum af alle 
penge og alt sølv, modtaget af 
alle årsager i nævnte kongeriger 
Danmark, Sverige ogNorge om
regnet i grot.

542 pund 10 skilling 
og ix/2 penning i grot 
tournois.

Summen afaltguld, modtagetaf 
alle årsager i nævnte kongeriger 
Danmark, Sverige og Norge og- 
indbefattet i denne sum 200 flo
riner, købt af bispen af Vesterås.

1023 floriner
56 masse d’or
13 aignel
1 regal

i guld.

1 stykke guld i værdi lig 8 floriner.
2 mark og 7, ørtug guld i barre,
iberegnet 1 guldhostiegemme.

HEREFTER FØLGER REGNSKABET OVER DET AF MIG PE
TRUS GERVASH, OMTALTE APOSTOLISKE SÆDES NUNTIUS, 
TIL DEN HERRE PAVES KAMMER AFLEVEREDE BELØB.
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Men af førnævnte penge, modtaget af mig førnævnte nuntius af oven
nævnte årsager i nævnte kongeriger Danmark, Gotaland, Sverige og Norge 
i den herre paves, hans kammers og romerkirkens navn, og ovenfor op
regnet og omregnet i grot tournois og til slut vekslet i guld, overdrog 
jeg, og lod jeg overdrage samme vor herre paves kammer de nedenfor 
nævnte pengemængder og summer i guld; først af skatten til romerkir
ken, modtaget i førnævnte kongeriger:

I det herrens år 1334 den 14. august overdrog jeg vor herre paves kam
mer gennem den herre broder Egislus, biskop af Vesterås — 200 floriner 
i guld, købt af ham for 250 mark i svenske penge.

Fremdeles i året som ovenfor den 30. august overdrog jeg førnævnte 
Petrus Gervasii, det apostoliske sædes nuntius, personligt til samme kam
mer af nævnte skat — 25 pariser gylden, købt for 2x/2 pund grot tour
nois, hver parisergylden regnet til 2 skilling grot tournois.

Fremdeles overdrog jeg af samme skat — 664 guldfloriner, købt for 33 
pund og 4 skilling grot tournois, idet hver florin er regnet for 12 penning 
grot tournois.

Fremdeles overdrog jeg samme skat, modtaget af mig — 61 guldfloriner.
Fremdeles overdrog jeg af samme skat — 666 guldregaler, købt for 41 

pund 12 skilling og 6 penning grot tournois, hver regal beregnet til 15 
penning grot tournois.

----------------------------------------.--------------------------------- - -------------------------------------------------------48).

Fremdeles overdrog jeg omtalte nuntius Petrus Gervasii af gaver til Det 
hellige land i kongerigerne Danmark, Sverige og Gotaland — 351 guld
regaler, købt for 21 pund 18 skilling og 9 penning grot tournois, hver 
regal regnet for 15 penning grot tournois.

Fremdeles overdrog jeg af samme gaver — 3 små guldfloriner, mod
taget af mig.

Fremdeles samme dag overdrog jeg førnævnte apostoliske sædes nun
tius Petrus Gervasii af tilgodehavende eller pengelån, udstedt af broder 
Johannes de Serone og magister Bernardus de Ortoli, tidligere nuntier af 
det apostoliske sæde i førnævnte kongeriger Sverige og Norge og af mig 
erhvervet tilbage — 235 guldregaler, købt for 14 pund 13 skilling og 9 
penning grot tournois, beregnet hver regal til 15 penning grot tournois.

Fremdeles overdrog jeg af nævnte tilgodehavende — i72 mark guld, 
købt for 4 pund og 1 skilling i grot tournois.
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Fremdeles overdrog jeg af samme tilgodehavende for et sølvbælte mod
taget af mig i nævnte kongerige Danmark for 30 guldfloriner og siden 
solgt af mig ved kurien for — 26 guldfloriner.

Fremdeles samme dag overdrog jeg ovennævnte nuntius for det aposto
liske sæde Petrus Gervasii af penge, modtaget af mig i seksårstiende i 
nævnte kongeriger Danmark, Sverige, Gotaland og Norge:

588 guldfloriner.
56 masse d’or, 
12 guldaignel, 
2 mark og 7 2 ørtug guld i barre, iberegnet 
et hostiegemme i nævnte guld,

modtaget af mig af nævnte tiende.

Fremdeles overdrog jeg af samme tiende — 2240 guldfloriner, købt for 
115 pund 2 skilling 2 penning i grot tournois og 2 sterlinger, regnet hver 
florin for 12 grot tournois og 1 sterling.

Fremdeles modtog jeg Petrus Gervasii ovennævnte nuntius for det apo
stoliske sæde det nedenforskrevne brev af følgende ordlyd: Johannes, Guds 
tjeneres tjener fo. s. v. = DRB. II, 10 nr. 235). I kraft af dette brev mod
togjeg i løbet af 3 år og 227 dage, i hvilke jeg forfulgte førnævnte ærinder, 
nemlig fra den 24. november i det herrens år 1330, da jeg forlod staden 
Avignon og indtil den 27. august i det herrens år 1334 inklusive, da jeg 
betrådte staden Avignon, som min løn af pengene, modtaget af mig i hine 
egne i seksårstiende — 2058 guldfloriner i værdi lig 105 pund 15 skilling 
og 2 penning grot tournois i sølv, hver florin beregnet til 12 penning 
grot tournois og 1 sterling.

DETTE ER DE UDGIFTER, SOM EKSTRAORDINÆRT ER AF
HOLDT AF MIG, MAGISTER PETRUS GERVASII, KANNIK I 
VIVIERS, FORNÆVNTE NUNTIUS FOR DET APOSTOLISKE 
SÆDE I NÆVNTE KONGERIGER DANMARK, SVERIGE OG 
NORGE I VOR HERRE PAVES ÆRINDER, HVILKE UDGIFTER 
JEG HAR BETALT AF OVENNÆVNTE SEKSÅRSTIENDE.

I det herrens 1331 den 26. marts betalte jeg i skipperløn til Johan 
Calwerth fra Kampen, som førte mig og min husstand til kongeriget Dan
mark, nemlig til landet Skåne fra Flandern — 9 guldfloriner.
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Fremdeles betalte jeg samme dag for et skib, som bragte mig og mine 
fæller fra Sjælland til borgen Hålsingborg — 7 sterling.

Fremdeles sendte jeg samme dag en udsending til den herre ærkebiskop 
af Lund, som meddelte ham min ankomst og bad ham om at sende mig 
pålideligt følge og heste, med hvilke jeg kunne komme til ham, og jeg 
gav nævnte udsending — 2 grot tournois.

Fremdeles købte jeg den 11. april 12 huder pergament til at skrive regn
skaber og breve på, da der ikke findes papir i nævnte kongerige, og jeg 
betalte herfor — 12 grot tournois.

Fremdeles betalte jeg for et pund voks til besegling af breve — 3 
grot tournois.

Fremdeles gav jeg den 14. april udsendingen, som jeg sendte til den 
herre biskop af Roskilde, som kom fra Tyskland til sit stift, for at med
dele ham min ankomst og bede ham om, at han skulle meddele mig, hvor 
han ønskede, at jeg skulle mødes med ham, og jeg betalte nævnte udsen
ding såvel til udgifter til underhold som for færgeoverfart og for sin møje 
— 15 grot tournois.

Summen af denne side49)
9 guldfloriner.
7 sterling.
2 skilling og 8 penning i grot tournois.

Fremdeles sendte jeg den 16. april en udsending til Malmd og Skandr 
for at stævne arvingerne efter hr. Oluf, fordum kannik i Lund, som i 2 
år var kollektor af seksårstienden i en del af Lunds stift, og jeg betalte 
nævnte udsending — 4 grot tournois.

Fremdeles sendte jeg en anden udsending til Malmd med mit brev 
imod rådmændene nævnte sted, som tilbageholdt kirkens tiende, og jeg 
gav ham — 2 grot tournois.

Fremdeles forlod jeg den 19. april Lund og drog til Roskilde stift og 
betalte for udgifter til rejseføreren — 15 grot tournois.

Fremdeles betalte jeg for et skib, med hvilket jeg satte over havet fra 
Skåne til Sjælland, og med hvilket min rejsefører vendte tilbage til Skåne 
— 22 grot tournois.

Fremdeles gav jeg en fattig præst, som drog til kurien, og gennem hvem 
jeg meddelte min herre kammermesteren50), at jeg var kommet til Dan
mark — 14 grot tournois.

Fremdeles sendte jeg den 21. april bud fra København til staden Ros-
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kilde, idet jeg ansøgte kapitlet og den herre biskops stedfortrædere — den 
herre biskop opholdt sig ikke der — at de skulle skaffe mig et sikkert lejde, 
med hvilket jeg kunne komme til det sted, hvor den herre biskop af Ros
kilde var, og jeg gav udsendingen — 7 sterling.

Fremdeles vendte jeg den 6. maj tilbage fra Sjælland til Skåne for at 
høre kollektorernes regnskab over seksårstiende, indsamlet i staden og 
stiftet Lund, og jeg betalte for et skib, på hvilket jeg satte over havet 
— 12 grot tournois.

{5 skilling og o penning grot tournois og 7 
sterling.

Fremdeles gav jeg junkeren, som førte mig — 15 grot tournois foruden 
underholdet, som jeg skaffede ham og hans svend i 5 dage.

Fremdeles sendte jeg den 8. maj en udsending til den herre ærkebiskop 
af Lund, som havde trukket sig tilbage til borgen på øen Bornholm, op
fordrede ham til at komme for at høre kollektorernes regnskab sammen 
med mig; han svarede, at han ikke kunne på grund af den øjensygdom, 
hvorunder han led, og jeg gav udsendingen — 8 grot tournois.

Fremdeles betalte jeg for 8 huder pergament til breve og regnskaber 
— 10 grot tournois.

Fremdeles drog jeg den 20. juni atter, efter at have påhørt de lundske 
kollektorers regnskaber, for så vidt de var i live, thi nogle af dem var 
døde, til Sjælland, nemlig til staden Roskilde og betalte i skibsleje for ski
bet, på hvilket jeg satte over, og på hvilket min fører ligeledes vendte 
tilbage — 14 grot tournois.

Fremdeles gav jeg førnævnte fører — 10 grot tournois.
Fremdeles meddelte jeg den herre biskop af Roskilde, som befandt sig 

i den yderste del af sit stift, at jeg var kommet til staden Roskilde, og op
fordrede ham til at komme og høre kollektorernes tienderegnskab sam
men med mig; han svarede, at han ikke kunne komme denne gang, ej 
heller tage ophold i staden på grund af mangel på underholdsmidler, og 
jeg gav udsendingen — 6 grot tournois.

Fremdeles skrev jeg til prælaterne i Jylland og til kollektorerne af nævnte 
tiende og meddelte dem, at jeg ville komme til dem for at indsamle nævnte 
tiende, og at de skulle gøre regnskaberne rede, og, hvis de lå inde med 
noget, omhyggeligt bevogte det, og jeg gav de to dominikanermunke, 
som overbragte dette brev, til hjælp for deres omkostninger og til skipper
løn, da de to gange skulle drage over havet, 12 grot tournois.
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Summen af denne side52) — 6 skilling og 3 penning grot tournois.

Fremdeles sendte jeg en udsending til greven hr. Gerhard, om et sikkert 
følge for at komme til ham og til landet Jylland som han sad inde med; 
greven skrev efter 2 måneders forløb tilbage gennem provsten i Slesvig, 
at han på grund af krigstilstand i landskabet hverken kunne give mig et 
følge eller lejde, og jeg betalte til svendens omkostninger og for overfarten 
over havet — 12 skilling sterling.

Fremdeles købte jeg 6 huder pergament til nedskrivning af regnskaber, 
og jeg betalte herfor — 6 grot tournois.

Fremdeles drog jeg den 22. juli, efter at have hørt Roskildekollektorernes 
regnskaber, som jeg denne gang kunne få af dem, til Lund, da jeg havde 
hørt, at bispen af Reval var kommet til Lund, og jeg betalte i skipperløn 
for overfarten over havet — 2 skilling grot tournois.

Fremdeles gav jeg svendene, som førte mig — 12 grot tournois.
Fremdeles betalte jeg den 10. august for 2 pund voks til at besegle bre

vene med — 6 grot tournois.
Fremdeles sendte jeg den 16. august en udsending til den romerske 

kurie med fuld indberetning om forretningernes gang, og jeg betalte ham 
såvel i løn som til udgifter — 12 skilling grot tournois.

Fremdeles drog jeg atter den 27. september, efter at have hørt, at provst 
Skjælm i Roskilde, som jeg havde banlyst for 150 mark sølv, som han 
havde modtaget af tiendepengene, var død, til Roskilde for at hindre hans 
begravelse, indtil der var ydet sikkerhed for nævnte sum, og da skibene 
var optaget af sildefangsten, betalte jeg i skipperløn — 2T/2 skilling grot 
tournois.

Fremdeles forlod jeg den 6. oktober staden Roskilde for at mærke mig 
nævnte provsts gods, for hvilket ingen ville stille sikkerhed, og jeg traf 
på nogle tyskere, som bortførte dette gods, og som uanset lejdet af greven 
hr. Johan, høvedsmand over dette land Sjælland, tog mig tilfange og førte 
mig 2 mil som fange med mine undergivne til borgen København, og 
ikke destomindre betalte jeg min førers underhold — 27c skilling grot 
tournois.

Summen af denne side53) — 12 skilling sterling og 21 skilling grot tour
nois.

Fremdeles vendte jeg tilbage til Lund den 10. oktober til synoden for 
at forhøre mig hos gejstligheden i dette stift om den betaling, som de

2. Række XI. 9



Nr. 152 30. August 1334 13°

resterede med af førnævnte seksårstiende og om betalingen af romer
skatten eller peterspengene, som skyldes af og betales i dette stift, og jeg 
gav i skipperløn — 16 grot tournois.

Fremdeles den 15. december sendte jeg atter, efter at have hørt om den 
triumf, som greven hr. Gerhard havde vundet over kongen hr. Kristoffer54) 
en udsending til samme greve for at opnå lejde hos ham, og han fulgte 
ham såvel i Tyskland som i Danmark, indtil han opnåede brev om lejdet, 
som han sendte mig, og som var tilstrækkelige, både et lukket og et åbent, 
og jeg gav udsendingen for møje og udgifter — 6 skilling grot tournois.

Fremdeles meddelte jeg i det herrens år 1332 den 15. februar vor herre 
pave det stedfundne slag mellem grev Gerhard og kong Kristoffer, og jeg 
gav en fattig præst, som tog dette brev med sig — 20 grot tournois.

Fremdeles den 18. marts drog jeg fra staden Lund mod Sjælland og 
landet Jylland sammen med en klerk og to af den herre greve Johans 
svende, som med tre heste i 8 dage rejste sammen med mig på min om
kostning; jeg betalte i nævnte omkostning — 6 skilling grot tournois.

Fremdeles gav jeg de samme — 4 skilling grot tournois.
Fremdeles betalte jeg for overfarten mellem Skåne og Sjælland — 3 

skilling og 4 penning grot tournois, fordi jeg rejste med 9 heste.
Fremdeles sendte jeg den 26. marts breve fra Roskilde til Fyn og be

falede kollektorerne af førnævnte tiende i staden og stiftet Odense, at de 
skulle gøre deres regnskaber, og hvad de havde indsamlet af omtalte ti
ende rede, så jeg kunne finde det parat, da jeg i nærmeste fremtid ville 
komme til dem, og jeg gav to dominikanermunke, som overbragte brevene, 
til skipperløn og til deres udgifter — 12 grot tournois.

Summen af denne side55) — 23 skilling og 4 penning grot tournois.

Fremdeles den 20. april overgav jeg hr. Bonde, dekan i Roskilde, alt 
hvad jeg havde i domkirken i Roskilde, nemlig panter, der deponeret, 
til 120 mark sølv og nogle små pengesummer, som jeg ikke vovede at føre 
med mig på grund af krigstilstanden i landet, og jeg lod førnævnte ting 
bringe til staden Lübeck af samme hr. dekan, som overfor mig beregnede 
sine udgifter for nævnte hverv til — 221/, skilling grot tournois.

Fremdeles den 21. april forlod jeg staden Roskilde på vej mod Jylland, 
hvor der er 5 bispedømmer; og fordi jeg ikke kunne få andet, sikkert 
følge, tog jeg 4 af den herre bispen af Roskildes samt den nævnte dekans 
svende med, som var hos mig i 9 dage, og jeg betalte for deres underhold 
og for hestene — 8 skilling grot tournois.
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Fremdeles betalte jeg i skipperløn eller for overfarten over Bæltesund56) 
— 5 skilling grot tournois.

Fremdeles gav jeg dekanens svend — 8 grot tournois.
Fremdeles sendte jeg, da jeg den sidste dag i april kom til staden Århus 

og ikke der traf bispen af Århus, en udsending til ham og meddelte ham, 
at jeg var kommet til hans kirke, hvor hans tilstedeværelse ville være mig 
bekvem, og jeg gav svenden — 8 grot tournois.

Fremdeles sendte jeg den 6. maj en udsending til bispen af Børglum 
og til kollektorerne sammesteds og meddelte dem, at jeg var kommet til 
Jylland, og at de skulle gøre deres regnskaber rede; jeg betalte udsen
dingen — 8 grot tournois.

Fremdeles sendte jeg samme dag af samme grund en udsending til 
bispen af Viborg og gav ham — 8 grot tournois.

Fremdeles sendte jeg samme dag af samme grund en udsending til 
bispen af Ribe, og jeg gav samme udsending — 12 grot tournois.

Fremdeles betalte jeg for 4 huder pergament — 5 grot tournois.
Summen af denne side57) — 38 skilling og 11 penning tournois.

Fremdeles kom Johannes de Aurivalle og Ludvig af Vienne, vor herre 
pavens kurerer den 11. maj til mig med dennes breve; disse kurerer med 
2 heste og 1 svend gav jeg underhold i mere end 5 uger.

Fremdeles betalte jeg den 10. juni for 6 huder pergament — 4 grot 
tournois.

Fremdeles sendte jeg en udsending til tiendekollektorerne i staden og 
stiftet Slesvig om at de skulle gøre regnskaberne rede og formanede dem 
om til en vis dag at komme til mig i staden Ribe for at gøre regnskab, 
men ingen af dem indfandt sig der; og jeg gav udsendingen — 8 grot 
tournois.

Fremdeles sendte jeg den 2. juli en udsending med påmindelsesskrivelser 
til indbyggerne på Pelworm i Frisland om de gjorte gaver til Det hellige 
land, og jeg gav nævnte udsending — 12 grot tournois.

Fremdeles sendte jeg min klerk Jakob til Flandern for at udføre vor 
herre paves hverv der, og han var i 19 uger undervejs og udgav — 33 
skilling grot tournois.

Fremdeles købte jeg den 6. august i Lübeck 4 huder pergament til for
skellige skriftstykker, og jeg betalte for dem — 3 grot tournois.

Fremdeles betalte jeg for en nødvendig lås til kisten, deponeret i Lübeck 
— 4 grot tournois.

9*
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Fremdeles betalte jeg den 10. august for førerskab fra staden Ribe i 
Danmark til staden Lübeck i Tyskland — 6 skilling grot tournois.

Fremdeles betalte jeg for underhold til føreren i 8 dage — 3 skilling 
grot tournois.

Summen af denne side58) — 44 skilling og 7 penning grot tournois.

Fremdeles den 15. august meddelte jeg den herre pave hr. Kristoffers, 
kongen af Danmarks død59) og gav udsendingen til hjælp til underhold 
— 20 grot tournois, og underhold i 8 dage, som hr. Petrus’ udsending 
var undervejs, som han sagde.

Fremdeles betalte jeg den 5. september i skipperløn eller for overfarten 
over havet fra Lübeck60) til Skåne i kongeriget Danmark på vej til Sverige 
— 3 skilling grot tournois.

Fremdeles betalte jeg til førerne, som førte mig fra Danmark til Sve
rige gennem skovene og ad ukendte veje — 8 skilling sterling.

Fremdeles kom jeg den 21. oktober til Skara----------------------- — 6l).
Fremdeles betalte jeg den 12. marts62) for førere, som førte mig til Upp

sala — 6 grot tournois---------------------------------------------------------- 6l).
Fremdeles gav jeg den herre ærkebiskoppen af Lunds kurer, gennem 

hvem han meddelte mig hr. Bondes, dekanen i Roskildes død, ham som 
jeg havde overdraget mine hverv der — 10 grot tournois61).

Fremdeles efter at have hørt om min kommissærs, hr. Bondes, deka
nen i Roskildes dødsfald, sendte jeg min klerk og notar Jens Nielsen til 
Danmark for at fremme forretningerne og for at få den herre paves gods, 
breve og dokumenter tilbage, som jeg havde overgivet nævnte hr. Bonde, 
og jeg betalte for hans underhold i 12 uger, i hvilke han var undervejs 
— 7 skilling grot tournois------------------------------------------------------ 63).

Fremdeles betalte jeg den 6. november føreren, som førte mig gennem 
Sverige64) i 8 dage samt til to af hans svende — 5 guldfloriner------ 6s).

Fremdeles gav jeg den 26. november pønitentiaren for Danmarks svend, 
kaldet Lok, som bragte mig et lukket og to åbne apostoliske breve, 
fordi han sagde, at han var blevet udplyndret på vejen, hvilket ikke var 
sandt, hvad jeg senere fik at vide — 8 grot tournois, 
og samme fik af min nevø — 2 guldfloriner.

Fremdeles gav jeg udsendingen, som jeg sendte til Sjælland for at med
dele min ankomst til bispen og kapitlet i Roskilde, til hvilke jeg skrev 
om, hvad de bedst kunne gøre for mig, og han forbrugte på vejen dertil,



J33 30. August 1334 Nr. 152

såvel til overfart som til sit underhold med hest og svend — 4 skilling 
grot tournois.

Fremdeles sendte jeg en anden udsending til Jylland for at skaffe under
retning om, hvorvidt der var gjort fremskridt i de egne med hensyn til 
indsamlingen af tienden, og da han vendte tilbage, sagde han at have 
udgivet i de 5 uger, han havde været på den rejse — 4 skilling grot 
tournois.

Fremdeles betalte jeg den 27. november for 4 huder pergament — 3 
grot tournois.

Fremdeles drog jeg den 4. december mod kirken i Roskilde og betalte 
i skipperløn eller for overfarten over havet — 8 grot tournois.

Fremdeles betalte jeg den herre ærkebispens svende, som førte mig ud 
til havet ved Hålsingborg — 13 grot tournois.

o r . , , 44J i8 skilling og 8 penning grot tournois.Summen af denne side66) J .| 7 guldnonner.

Fremdeles betalte jeg i underhold til hr. Jens af Kappelgården, kannik i 
Roskilde, som til sidst ledte mig på vejen til Roskilde — 8 grot tournois.

Fremdeles gav jeg abbeden i Æbelholt, som bragte den ene part af 
pengene, som jeg indtil da havde modtaget, udenfor landet67), til under
hold og overfart68) over havet — 3 skilling grot tournois, og jeg gav 
hans rejsefælle — 10 grot tournois.

Fremdeles gav jeg prioren for dominikanerne i Roskilde, som skulle 
bringe den anden part ud af landet til Hålsingborg, såvel til overfart over 
havet som til underhold og for møje — 5 skilling grot tournois.

Fremdeles gav jeg hans konvent en tønde øl, for hvilken jeg betalte 
— 20 grot tournois.

Fremdeles forlod jeg den 23. december dette land69) og kom til Lund 
juleaften, idet jeg efterlod mine heste, fordi det var modvind, og jeg be
talte i skipperløn — 8 grot tournois.

Fremdeles betalte jeg i underhold til føreren — 12 grot tournois.
Fremdeles i det herrens år 1334 den 10. januar sendte jeg min klerk 

sammen med en af den herre ærkebispens præster for at modtage pengene, 
som prioren for dominikanerne i Roskilde skulle bringe til Hålsingborg 
ottendedagen efter helligtrekongersdag, og det formåede han ikke på grund 
af krigen, og idet de ventede på nævnte prior, forbrugte de med tre 
heste — 22 grot tournois.
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Fremdeles skrev jeg til vor herre paven og gav brevets overbringer — 
18 grot tournois.

Fremdeles kom den 14. januar en kurer fra den herre, kongen af Sve
rige, med hans brev, i hvilket han pålagde mig, at hvis jeg kunne komme 
til ham, ville han frit tale ud med mig førend min afsked, og jeg gav 
nævnte kurer — 1 mark skånsk.

o r , f 16 skilling og 2 penning grot tournois.Summen af denne side70) ,( 1 mark 1 skånske penge.
Fremdeles forlod jeg den 20. januar Skåne og betrådte Sverige for at 

drage til den herre konge, og jeg gav førerne på denne rejse — 6 mark 
i svenske penge foruden underhold, som jeg betalte for dem.

Fremdeles sendte jeg breve til vor herre paven og til den herre kammer
mesteren med beretning om mine ærinder, og jeg gav hr. Vilhelms Krags 
svend, som overbragte disse breve — 12 grot tournois.

Fremdeles vendte jeg den 5. marts tilbage til Lund i Danmark, og der
efter drog jeg den 8. i nævnte måned til kirken i Roskilde for at drage 
de manglende penge, som jeg havde efterladt der, til mig og for at ind
kræve nogle gældsposter, og jeg betalte i skipperløn eller for overfarten 
over havet — 10 grot tournois.

Fremdeles for underhold af føreren — 16 grot tournois.
Fremdeles om mandagen71) efter påske forlod jeg staden Roskilde og 

betalte i skipperløn — 8 grot tournois.
Fremdeles gav jeg prioren og læsemesteren for dominikanerne i Lund, 

som opbevarede nogle penge, som jeg havde overgivet dem, da jeg drog 
til Sverige, og som af og til havde beskæftiget sig med den herre paves 
hverv — 2 mark i skånske penge.

Fremdeles forlod jeg den 6. april Lund og drog til Malmö til skibet, 
og jeg gav den herre ærkebiskops svende, som førte mig om natten — 
2 skilling grot tournois.

Fremdeles gav jeg for kærren, som førte mine ting og pengene til skibet 
— 4 grot tournois.

Fremdeles gav jeg for båden, som bragte mig ud til det store skib — 
4 sterling.

Fremdeles betalte jeg i skipperløn fra Danmark til staden Lübeck i 
Tyskland — 5 skilling grot tournois.

Fremdeles betalte jeg for båden, som bragte os fra havnen til staden 
Lübeck med tingene — 6 sterling.
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Summen af denne side72)

10 sterling.
11 skilling og 2 penning grot tournois.
6 mark i svenske penge.
2 mark i skånske penge.

-------------------- ------------------------------------------------------------------ 73).

Fremdeles sendte jeg74) min klerk og notar Jens til landet Jylland, som 
er en del af riget Danmark, og hvor der er 5 bispedømmer, i hvilke jeg 
havde indsat kollektorer til at indsamle den resterende seksårstiende; denne 
klerk vendte tilbage efter at have lidt megen modgang på rejsen og sagde, 
at intet var bleven indsamlet af de resterende penge på grund af krigen, 
og dog forbrugte de til underhold på denne rejse — 15 skilling og 8 pen
ning grot tournois.

Fremdeles efter at have generhvervet de tre af mine fire heste, som grev 
Gerhard af Holstens folk havde frataget mig, sejlede nævnte Jens, klerk 
og Henneke, svend, til mig i Flandern og betalte i skipperløn — gT/2 skil
ling grot tournois.--------------------------------------------------------------------

DETTE ER MINE PETRUS GERVASIIS TAB UNDER UDFØ
RELSEN AF FØRNÆVNTE HVERV.

I det herrens år 1331 den 6. oktober forlod jeg staden Roskilde for at 
mærke mig den fordums provst i Roskilde og kollektor af seksårstienden 
hr. Skjælms gods, eftersom ingen ville stille sikkerhed, og jeg traf der på 
tyskere, som bortførte dette gods og som uanset greven af Holsten og 
Sjællands høvedsmand hr. Johans lejde tog mig til fange og førte mig fan
gen sammen med mine undergivne over to mil til borgen i København, 
og jeg mistede en korkappe og min notar Jens’ korhætte til en værdi af 
— 5 skilling grot tournois.

Fremdeles i det herrens år 1332 den 6. september forlod jeg Lund og 
drog til Sverige og en af mine heste døde på den rejse, og den havde 
jeg købt i Lund for — 10 skilling og 6 penning grot tournois.

Fremdeles i det herrens år 1333 den 14. juni sendte jeg mine heste til
bage til Danmark, fordi jeg skulle rejse til Norge, og jeg ikke kunne sælge 
de heste, og jeg mistede 5 af dem til en værdi af — 50 skilling grot 
tournois.

Fremdeles i det herrens år 1334 den 4. maj blev jeg udplyndret i gre
verne Gerhard og Johans land Holsten af nævnte grevers folk, og jeg mi-
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stede først fire af min førers heste og to fulde sække med klæder, for hvilke 
jeg betalte — 3T/2 pund grot tournois.

Fremdeles mistede jeg i rede penge — 672 pund grot tournois.
Fremdeles mistede jeg 6 sølvskeer, i værdi 3 skilling grot tournois.
Summen af denne side75) — 13 pund 8r/2 skilling grot tournois.

Fremdeles mistede jeg mine sengeklæder, nemlig 4 lagener, 2 stykker 
sengebetræk og 1 hestesaddel med tømme til en værdi af — 5 skilling 
grot tournois.

Fremdeles forblev min klerk og notar Jens og svenden Henneke med 
mine heste i Hamburg i Tyskland, mens jeg drog med pengene til Flan
dern, og da de begav sig til havs i et skib, blev de udplyndret og fanget 
af grev Gerhard af Holstens folk og mistede 4 heste af mine, af hvilke 
de efter megen møje og mange udgifter generhvervede de tre — den fjerde 
gik tabt, som kunne sælges i Lübeck for 30 skilling grot tournois.

Fremdeles mistede de deres penge og af mine, hvad jeg havde overladt 
dem til deres udgifter, nemlig en værdi af — 33 skilling grot tournois.

Fremdeles mistede de ved nævnte udplyndring 5 tømmer, 1 saddel, 1 
lagen, skjorter, sko og forskellige andre ting til en værdi af — 5 skilling 
grot tournois.

Fremdeles mistede de af levnedsmidler på skibet, for hvilke de havde 
betalt sammen med hestefoderet — 7T/2 skilling grot tournois.

Fremdeles blev omtalte klerk og svend tvunget til af rådmændene i 
staden Hamburg til at betale en skipper hans skipperløn, skønt han ikke 
bragte dem længere end 9 mil, nemlig til havnen i Stera, hvor de blev 
udplyndrede — 13*7 skilling grot tournois.

Fremdeles betalte nævnte klerk og svend under forfølgningen af kravet 
om de mistede hestes og sagers tilbagegivelse — 10 skilling grot tournois.

Summen af denne side — 5 pund og 4 skilling grot tournois.
--------------------------------------------------------------------------------------- 76).

1) Pavelig notar, jf. DRB II, 10 nr. 363. — 2) <1. v. s. det ene eksemplar, som kurien 
skulle have af den dobbelt udfærdigede kvittering. — 3) Jens Nielsen, pavelig notar. 
— 4) d. v. s. f. 48r i ms. — 5) Tilføjet m. anden hånd.: approbo = godkendt. — 6) I 
Vienne 1311. — 7) Jakob de Eusebio fra Bughella, pavelig og kejserlig notar. — 8) I 
margen tilføjes: I Halland. — 9) I margen tilføjes: I Halland: Himle herred. — 10) 
I margen tilføjes: I Faurås herred. — 11) f. 49V i ms. — 12) Tilføjet: Godkendt. — 
13) I margen: Rönneberg herred. — 14) I margen: Bara herred. — 15) I margen: Oxie 
herred. — 16) I margen: Blekinge. — 17) I margen: Bornholm; nu Øster-Larsker. 
— 18) Nu: Nylarsker. — 19) f. 5or. i ms. — I margen: Godkendt. — 20) 1 mark bøhmisk
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= i skilling grot tournois. — 21) 4. april. — 22) f. 50V. — i margen: Godkendt. — 
23) I margen: Godkendt. — 24) Roskildevægt: 215 gr. kølnervægt: 234 gr. — 25) f. 
52V. — 26) Til brødet ved messen. — 27) Til den symbolske fodvaskning (?). — 28) 
f. 53r. — i margen: Godkendt. — 29) 1 pund = 20 skilling af 12 penninge. — 30) Guld
stykker udmøntet i Firenze fra 1252, vejede 3,537 gr. Der fandtes også større floriner. 
— 31) f 53v- — i margen: Godkendt. — 32) f. 54r — i margen: Godkendt. — 33) f. 
54V — i margen: Godkendt. — 34) I margen: Godkendt. — 35) 1311. — 36) Fransk 
guldstykke = 5/3 florin. — 37) = 14 penning grot Tournois. — 38) f. 55r — i margen: 
Godkendt. — 39) f. 55V — i margen: Godkendt. — 40) f. 56r — i margen: Godkendt. 
— 41) f. 56V — 70V følger Regnskab for Sverige og Norge. — 42) I margen: Godkendt. 
— 43) Herefter følger de tilsvarende partier for Sverige og Norge. — 44) I margen: 
Godkendt. — 45) Herefter følger de tilsvarende partier for Sverige og Norge. — 46) 
I margen: Godkendt. — 47) Herefter følger de tilsvarende partier for Sverige og Norge. 
— 48) Her følger indbetalingen af indtægter fra ledige embeder i Sverige og Norge. 
— 49) f. 82r. — i margen: Godkendt. — 50) Gaspard. — 51) f. 82V — i margen: God
kendt. — 52) f. 83r — i margen: Godkendt. — 53) f. 83V — i margen: Godkendt. — 
54) 1331 29. november n. for Danevirke. — 55) f. 84r. — 56) d. v. s. fra Kalundborg til 
Århus. — 57) f. 84V — i margen: Godkendt. — 58) f. 85r. — i margen: Godkendt. 
— 59) 1332 2. august. — 60) I Lübeck har Petrus Gervasii antagelig modtaget pavens 
breve af 1332 29. januar, hvorved han udnævntes til kollektor for Sverige og Norge, 
og derfor afbryder han hjemrejsen og vender tilbage til Norden, jf. Acta Pont. Svec. 
Cam. I, nr. 271—78. — 61) Her følger udgifter i Sverige. — 62) 1333. — 63) Her 
følger udgifter i Norge. — 64) På rejsen fra Norge til Danmark. — 65) Her følger ud
gifter i Sverige. — 66) f. 8gr. — 67) Sjælland. — 68) Til Hålsingborg. — 69) Sjælland. 
70) f. 89V — i margen: Godkendt. — 71) 28. marts. — 72) f. gor — i margen: God
kendt. — 73) Her følger udgifterne fra Lübeck til Flandern. — 74) Fra Flandern. — 75) 
f. 93r. — Godkendt. — 76) Herefter følger regnskab for annaterne fra Sverige og Norge.

1334. 30. august. Avignon. 153
Petrus Gervasii) kannik i Le Puy og pavelig nuntius og kollektor i Danmark) 

Sverige og Norge, indbetaler det af ham indsamlede beløb til det pavelige kammer.

Afskrift i de pavelige regnskabsbøger.

Modtaget af den apostoliske kollektor og nuntius i kongerigerne Norge, 
Sverige og Danmark:

I året 1334 fra herrens fødsel den 30. august indbetalte Petrus Ger
vasii, der af det apostoliske sæde var beskikket som nuntius i kongerigerne 
Norge, Sverige og Danmark, af de penge som han i nævnte riger havde 
modtaget såvel af den på konciliet i Vienne1) pålagte seksårstiende som 
af den romerkirkens skat, som kaldes peterspenge, og af frugterne af de 
da ledige embeder i tre år og ellers i to år samt af den hjælp, der var til
budt vor herre2) til erobring af oprørske områder i Lombardiet såvel 
som af legater, testamenteret til hjælp for Det hellige land og af nogle
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lån, optaget hos broder Johannes de Serone af dominikanerordenen og 
magister Bernardus de Ortoli, dengang de var beskikkede som det apo
stoliske sædes nuntier i de egne, til vor herre pavens kammer 3766 guld- 
floriner, 14 agniel, 3351 regaler, 25 parisergylden, 56 masse d’or, 3 mark 
og 47s unse guld i avignonsk vægt3). Men af nævnte floriner er 2666 flo- 
riner fra Piemonte4), de resterende 1100 fra Firenze. Omtalte magister 
Petrus sagde, at han havde modtaget nævnte penge og guld på neden
nævnte måde, nemlig af pengene fra nævnte seksårstiende 2828 floriner, 
12 agniel, 56 masse d’or 2 mark og 7 s unse guld. Og af nævnte skat: 
725 guldfloriner, 666 guldregaler, 25 parisergylden. Og af nævnte embe
ders frugter: 184 guldfloriner, 1643 guldregaler og 2 agniel. Og af nævnte 
hjælp: 456 guldregaler. Og af nævnte legater: 3 guldfloriner og 351 guld
regaler. Og af lån, optaget hos broder Johannes de Serone og Bernardus 
de Ortoli 26 guldfloriner 235 guldregaler, 1 mark og 4 unser guld. Frem
deles da nævnte magister Petrus Gervasii den 24. november i det herrens 
år 1330, da han forlod kurien og drog til kongeriget Danmark, til bestri
delse af sine og sine fællers udgifter under rejsen til nævnte egne havde 
modtaget 60 guldfloriner som lån af penge af vor herre pavens kammer, 
overdrog og indbetalte han nævnte kammer førnævnte lån, nemlig 60 
guldfloriner.

Summen af de modtagne beløb fra Danmark og Norge og Sverige:

3826 guldfloriner.
14 agniel.

3351 guldregaler.
25 parisergylden.
56 masse d’or.

3 mark og 4T/8 unse efter avignonsk vægt.

1) 1311. — 2) Pave Johannes 22. (1316—34). — 3) 234 gr. pr. mark (= 8 unser). 
— 4) Piemonteserflorinen var lidt mindre vægtig end florentinerflorinen.

154 1334. [Ca. 30. august]. Avignon.
Dominikaneren Johannes de Serone, forhenværende apostolisk nuntius i Sverige 

og Norge, og Mads Pedersen, præst i Lunds stift, indbetaler en sum penge af seks- 
årstienden fra Linköping kirke.

Afskrift i de pavelige regnskabsbøger.
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I året efter Guds byrd 1334 . . . Fremdeles da broder Johannes de Se- 
rone af dominikanerordenen, forhenværende apostolisk nuntius i konge

rigerne Norge og Sverige1), og hr. Mads Pedersen, præst i Lunds stift, 
nyligt har deponeret 9 guldfloriner, 2 penning grot tournois og 9 kro
nede penninger2) i den herre paves kammer, sagde nævnte broder Johannes, 
at disse penge var blevet modtaget af hr. Egislus, biskop af Vesterås af 
seksårstienden af Linkoping kirke for 16 mark svensk; derfor skrives her 
som modtaget af kammeret — 9 guldfloriner, 2 penning grot tournois, 9 
kronede penninger.

1) 1326—29. — 2) Franske penninge med krone i møntbilledet. 13 kronede penninge 
= 12 penning grot.

1334. 5. september. Pernau. 155
Biskop Jakob af Øsel bevidner, at han var tilstede, da Markvard Brejde efter 

kong Kristoffer 2.s død oplod borgene i Estland og sluttede forlig med den tyske 
orden i Livland.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Jakob, af Guds nåde biskop af Øsel, til alle troende kristne, til hvem 
dette brev når, hilsen evindelig med Gud.

Vi erklærer offentligt med dette brev, at da ridderen hr. Markvard 
Brejde efter den berømmelige fyrste, hr. Kristoffer, Danmarks fordum 
konges død1) oplod borgene, som han i samme konges navn sad inde med 
i Estland, sluttede han forlig med de tyske ordensbrødre i Livland på 
følgende måde: Han lovede med håndslag nævnte brødre, at han aldrig 
nogensinde skulle være vidende om eller arbejde på deres eller deres or
dens fordærv eller skade, men altid elske og hædre dem og i trofasthed 
fremme dem i alt. Og det samme blev lovet nævnte hr. Markvard af broder 
Reimer, kaldet Mumme, da foged i Jerwien, på brødrenes og ordenens 
vegne. Og eftersom vi personligt har overværet dette forlig, har vi til større 
vitterlighed derom ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Pernau 
i det herrens år 1334 mandag før Marie fødselsdag under det der samme
steds afholdte almindelige parlament.

I) 1332.

1334. 13. september. Avignon. 156
Pave Johannes 22. befaler franciskanerordenen i provinsen Danmark at ophøre
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med deres forfølgelse af den tidligere franciskanermunk Knud Ovesen fra Ribe, som 
af den pavelige pønitentiar var blevet løst fra sit ordensløfte og var indtrådt som 
munk i cistercienserklostret Løgum.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore kære sønner provincialministeren og samtlige kustoder og guar
dianer i franciskanerordenen og sammes brødre i provinsen Dan
mark, hilsen.

Det er passende for hengivenhed, stemmende med kærlighed og i over
ensstemmelse med fornuft, at de som bundet af klosterløftets bånd i yd
myghedens ånd har viet sig til stadig at ville tjene barmhjertighedens 
fader og herre for at opnå hans nådige barmhjertighed, skal styrkes i 
dette hæderværdige og frelsebringende forsæt, ikke på nogen måde hin
dres deri, men fredelig tilstedes med ro i sindet at yde Guds majestæt den 
tjenergerning, de er ham skyldig. Nu har vor kære søn Knud Ovesen fra 
Ribe, munk i Løgum kloster af cistercienserordenen i Ribe stift ved yd
myg og from henvendelse til os forklaret, at han tidligere ved brev fra vor 
ærværdige broder biskop Gaucelinus af Albano, som med vor myndig
hed efter særligt pålæg, givet ham mundtligt, ledede vor skriftefaderdom
stol, fuldstændigt er løst fra at holde Eders ordensløfte og at være ordenen 
lydig, hvad han havde været bundet til ved sit klosterløfte, og at han med 
denne biskops tilladelse og ifølge den myndighed, som er tilstået ham af 
denne, uden tøven overgik til cistercienserordenen, som han nu i flere 
år har bekendt sig til, og han har levet rosværdigt i nævnte kloster. 
Men da I eller nogle af Eder usandfærdigt påstår, at denne absolution 
og tilladelse, som er givet af samme biskop med vor myndighed og efter 
vort pålæg, ikke var gyldig, fordi der i vor bulle angående den magt
beføjelse, han havde fået af os, ikke udtrykkeligt står noget om omtalte 
absolution og tilladelse, søger I ubesindigt at fange denne Knud og føre 
ham tilbage til Eders orden, fra hvilken han, som anført, er løst i kraft 
af omtalte myndighed og påbud, og på mangfoldige måder plager og for
styrrer I såvel nævnte Knud som klostret. Da derfor samme Knud, som 
han forsikrer, agter at tjene den alt nævnte dydernes herre i alt nævnte 
cistencienserorden til evig tid, har han ydmygt og fromt ansøgt os om, 
at vi med det apostoliske sædes mildhed og velvilje ville værdiges at sørge 
for ham i dette anliggende. Vi imødekommer derfor føromtalte Knuds 
ansøgning og pålægger bestemt Eder alle ved denne apostoliske skrivelse.
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at I på ingen måde for fremtiden må forstyrre eller ved andre lade for
styrre omtalte Knud og klostret i denne sag, men at I tillader førnævnte 
Knud at leve og tjene Gud i fred og ro i omtalte kloster og i cistercienser- 
orden. Dette vort apostoliske pålæg, som vi stiler til Eder, skal I sørge 
for at efterkomme, så at I som følge heraf kan roses for den ydmyge og 
fromme lydighed, til hvilken den strenge ordensregel også binder Eder. 
Givet i Avignon den 13. september i vort 19. år.

1334. 13. september. Avignon. 157
Pave Johannes 22. befaler franciskanerordenen i provinsen Danmark at ophøre 

med deres forfølgelse af den tidligere franciskanermunk Lave Pedersen fra D olierup, 
som af den pavelige pønitentiar var blevet løst fra sit ordensløfte og var indtrådt 
som munk i cistercienserklostret i Ryd.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vore kære sønner provincialministeren og samtlige kustoder og guar
dianer af franciskanerordenen og sammes brødre i provinsen Dan
mark, hilsen.

Det er passende for fromhed, stemmende med kærlighed og er i over
ensstemmelse med fornuft, at de, som bundne ved klosterløftets bånd i 
ydmygheds ånd har viet sig til stadig at ville tjene barmhjertighedens fader 
og herre for at opnå hans nådige barmhjertighed, skal bestyrkes i dette 
deres hæderværdige og' frelsebringende forsæt, ikke på nogen måde hin
dres deri, men fredelig overlades til at svare Guds majestæt med roligt sind 
den tjenergerning, de er ham skyldige. Nu har vor kære søn Lave Pedersen 
fra Dallerup, munk i Ryd kloster af cistercienserordenen i Slesvig stift 
med ydmyg og from henvendelse til os forklaret, at han ved brev fra vor 
ærværdige broder biskop Gaucelinus af Albano, som med vor myndighed 
efter særligt mundtligt pålæg af os ledede vor pønitentiardomstol, var fuld
stændig løst fra at holde Eders ordensløfte og være ordenen lydig, som han 
havde forpligtet sig til ved sit klosterløfte, og at han nu med tilladelse fra 
bispen og med den myndighed, han havde fået overdraget af os, overgik 
til cistercienserordenen, hvori han nu har været i eet år og fem måneder 
og rosværdigt opholdt sig der i klosteret. Men da I, eller nogle af Eder, 
som det erklæres i henvendelsen til os, usandfærdigt påstod, at denne løs
ning og tilladelse, som bispen med vor myndighed efter vort pålæg havde 
givet ham, ikke var gyldig, fordi der i vor bulle angående den magtbeføjelse
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han havde fået af os, ikke udtrykkeligt står noget om denne absolution 
og tilladelse, forsøger I ubesindigt at tage denne Lave til fange og tilbage
føre ham til Eders orden, som han, som anført, var løst fra med nævnte 
myndighed og pålæg, og I plager og foruroliger ved dette anslag både 
Lave og klostret. Da derfor denne Lave, efter hvad han påstår, agter i 
cistencienserordenen at tjene den alt nævnte dydernes herre evigt, har 
han ydmygt og fromt ansøgt os om, at vi med det apostoliske sædes mild
hed og apostolisk bevågenhed ville værdiges at tage os af ham i dette an
liggende. Vi imødekommer derfor denne Laves ansøgning og pålægger ved 
denne apostoliske skrivelse Eder alle indtrængende, at I på ingen måde 
må for fremtiden forurolige denne Lave og klostret hermed og ikke til
lade andre at forurolige dem på nogen måde, men lade Lave leve i fred 
og ro og tjene Gud i det nævnte kloster og cistercienserordenen. Dette vort 
apostoliske pålæg, som vi retter til Eder, skal I da lydigt overholde, så
ledes at I som følge deraf efter fortjeneste kan få ros for den ydmyge og 
fromme lydighed, hvortil Eders strenge ordensregel forpligter Eder. Givet 
i Avignon den 13. septbr. i vort 19. år.

158 1334. 1. oktober. Lund.
Kapitlet i Lund forpligter sig til at holde fire årtider i Lunds domkirke for det 

gods på Bornholm, som Jens Eriksen har overladt det.

Original i Lunds landsarkiv. •

Holger Pedersen, provst i Lund, Knud Eriksen, ærked egn i Lund, Jens 
Jensen, kantor sammesteds og hele kapitlet i Lund til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi med sandheds ord lover og i særdeleshed 
med dette brev fast forpligter os og vort kapitel i Lund til nedenfor nævnte 
årtider for Jens Eriksens gods på Bornholm, hvis afgifter beløber sig til en 
årlig værdi af 60 mark penge i den mønt, som bruges der. Dette gods med 
alt dets rørlige og urørlige tilliggende og alt det øvrige, vådt og tørt, uanset 
dets benævnelse, har samme Jens Eriksen skænket, testamenteret, frit af
hændet og skødet til evig eje til os og vort kapitel i Lund for de efterføl
gende årtider, at højtideligholde i vort højkor i Lund. For det første nem
lig for årtiden for den ærværdige fader hr. Karl1), fordum ærkebiskop af 
Lund — salig ihukommelse — nævnte Jens’ elskede broder, på ottende
dagen for hans dødsdag. Fremdeles for faderen Erik og for fru Ingerd,



i43 g. Oktober 1334 Nr. 159

denne Jens’ elskede moder, for Peder, kaldet Kalv og for fru Edel, om
talte Jens’ elskede hustrus, fru Gertruds forældre, på ottendedagen efter 
apostelen Jakobs dag2). Fremdeles for denne Jens Eriksens årtid, når Gud 
kalder ham fra denne verden. Fremdeles for hans elskede hustru Gertruds 
årtid, når Gud kalder hende fra denne verden. Fremdeles for hr. Knuds, 
ærkedegnen i Lunds årtid. Fremdeles for hr. Kristians, provsten i Garn- 
tofte og vor medkanniks årtid. (Alle disse årtider) skal højtideligholdes 
hvert år til evig tid, således at fire mark penge af de førnævnte 60 mark 
indtægter af det omtalte os tilskødede gods skal fordeles årligt ved hver 
årtid mellem kannikerne, vikarerne og de fattige peblinge og andre fat
tige på den måde, som følger. For det første skal der udbetales til kanni
kerne, som er nærværende i koret ved nævnte årtider, 2 mark penge. Frem
deles til vikarerne og fattige peblinge en mark penge. Fremdeles til andre 
fattige, som tigger fra dør til dør, en mark. Endvidere forpligter vi og vort 
kapitel i Lund os bestemt til og lover i sandhed at overgive og uhindret 
udbetale nævnte Jens Eriksen og fru Gertrud, hans elskede hustru, hvert 
år, sålænge Jens og fru Gertrud lever, 30 mark penge i ny skånsk mønt 
på vor frue himmelfartsdag3) i staden Lund til gengæld for det os og ka
pitlet skødede gods, idet vi overlader samme Jens Eriksen og fru Gertrud 
alt vort rørlige og urørlige gods med alt dets tilbehør i Oja nær byen 
Ystad, frit at råde over for deres livstid. Til vidnesbyrd herom og til fastere 
sikkerhed har vi ladet vort kapitel i Lunds segl hænge under dette brev. 
Givet i Lund i det herrens år 1334 pa biskoppen og bekenderen Remigius’ 
dag^).

1) Karl den Røde 1325—34. — 2) 25. juli. — 3) 15. august. — 4) Jf. nr. 206.

1334. 9. oktober. 159
Ridderen Jakob Roost skænker Løgum kloster gods i Hygum, Hellevad og Brande- 

rup sogne.

Afskrift i Løgumbogen.

Jakob Roost, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
For at ikke det, som sker i tiden, skal forsvinde sammen med tiden, 

plejer man at forevige det ved brevets vidnesbyrd. Følgelig da jeg hellere 
vil komme døden i forkøbet end kommes i forkøbet af den, overdrager 
jeg af de ejendomme, som Gud har givet mig, de nedenfor anførte til vor 
frue kirke i Løgum af cistercienserordenen i Ribe stift til frelse for min
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sjæl og for at få et gravsted i den kirke, for hvis fremgang såvel jeg som 
min hustru efter hele min slægts tilbøjelighed fra barndommen af har haft 
særlig interesse, nemlig i landsbyen Brøstrup i Hygum sogn alt mit rørlige 
og urørlige gods med agre, enge, græsgange, skove, med al virning, som jeg 
har anbragt eller overtaget på dette gods. Fremdeles alt mit gods i Hellevad 
sogn, i landsbyen som kaldes Klovtoft, med alle indtægter, som hører her
til. Fremdeles i Bedsted en øre korn i årlig indtægt. Fremdeles i Branderup 
sogn i landsbyen Skovbøl hvad jeg har efter Bonde Bosens arvinger med 
al den virning, jeg har anbragt der, og dets vilkår. Fremdeles i samme 
landsby det gods, som jeg har fra Helene, Mogens kone, med alle dets 
tilliggender. Fremdeles overdrager jeg på Rurup mark i samme sogn af 
mine jorder en mark korn i indtægt til de førnævnte munke i Løgum. 
Til større sikkerhed for alt dette har jeg ladet mit segl hænge under dette 
brev sammen med min kære hustrus samt mine frænders Jon Eskilsen 
og Jon Iversens. Givet i det herrens år 1334 på de hellige martyrer Dio- 
nysius’ og hans fællers dag i nærværelse af mange troværdige gejstlige og 
verdslige mænd. Jeg Mads Nielsen billiger desuden og godkender oven
nævnte gave og lader til vidnesbyrd mit segl hænge under.

160 1334. 10. oktober. Avignon.
Biskop Hellembert af Slesvig har betalt det apostoliske kammer en rate af sine 

servispenge.

Afskrift i de pavelige regnskabsbøger.

Der blev givet kvittering til hr. Hellembert, biskop i Slesvig, for 1247, 
guldgylden som rest af hans almindelige servispenge. De blev betalte 
af hans klerk, den gode mand Bernhard af Zweringen. Og for dem (blev 

der givet kvittering). Givet i Avignon den 10. oktober i det herrens år 
1334 i vor hellige faders og herres hr. Johannes 19. år.

1334. oktober (Rep. nr. 1697) se DRB II 10 nr. 159A.

161 1334. 4. november.
Peder Nielsen af Bjørnstrup pantsætter Gynceke Klausen et halvt bol i Torslunde- 

magle.

Vidisser i universitetsbiblioteket.



H5 6. November 1334 Nr. 162

Peder Nielsen af Bjørnstrup til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal med dette brev vide, at jeg i sandhed skylder den gode 

mand Gynceke Klausen, indehaver af dette brev, 10 mark sølv efter kølnsk 
vægt, at betale i sterling og grot på sidste Lille herredsting inden alle
helgensdag; herfor pantsætter jeg ham et halvt bols jord i Torslunde- 
magle, som jeg har fået med min hustru, sammen med to øre korn i vir- 
ning på samme ejendom på den betingelse, at han årligt skal oppebære 
samme ejendoms frugter og oppebørsler, indtil førnævnte bol med sin vir- 
ning bliver indløst til ovennævnte termin for omtalte sølv, og jeg tilføjer, 
at han på samme måde skal oppebære dets frugter og oppebørsler i ind
løsningsåret, eftersom han fik det næsten øde i sin besiddelse, og jeg for
pligter med dette brev mig og mine arvinger til at holde nævnte Gynceke 
og hans arvinger skadesløse, dersom der i mellemtiden skulle rejses krav 
mod Gynceke og hans slægtninge i modstrid med dette brev af mine eller 
min hustrus slægtninge eller frænder eller nærstående personer. Til vid
nesbyrd om denne forpligtelse og pantsættelse er den hæderværdige mand, 
hr. Henrik, provst i Roskildes segl sammen med mit personlige segl hængt 
under dette brev. Givet i det herrens år 1334 fredagen efter allehelgens
dag.

1334. 6. november. Roskilde. 162
Ærkedegnen Peder Urt og kannikerne Hemming og Henrik Gertsen i Roskilde 

overfører deres patronatsret til Glostrup kirke til det præbende, som provsten Henrik 
har ved Roskilde domkirke.

Original i universitetsbiblioteket.

Magister Peder, kaldet Urt, ærkedegn i Roskilde kirke, magister Hem
ming og Henrik Gertsen, kanniker sammesteds, til alle, som ser 

dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi frit giver vort bifald og samtykke til, at 

kirken i Glostrup, som vi har uomtvistelig patronatsret til, til evig tid 
skal være henlagt under det præbende ved Roskilde kirke, som provsten 
i samme kirke har, idet vi i alle henseender til evig tid overfører patro- 
natsretten, som tilkommer os til den kirke, til det nævnte præbende i vort 
og vore efterfølgeres navn. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl 
hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 1334 søndag 
før mortensdag.

2. Række. XI. 10
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163 1334. 6. november. Roskilde.
Klaus Gynceke sen Jens Gørike, Jakob Gudmundsen og Gynceke Klausen over

fører deres patronatsret til Glostrup kirke til det præbende, som provsten Henrik har 
ved Roskilde domkirke.

Original i universitetsbiblioteket.

Klaus Gyncekesen, Jens Gørike, Jakob Gudmundsen og Gynceke Klau- 
- sen til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi frit giver vort bifald og samtykke til, at 
Glostrup kirke, som vi har uomtvistelig patronatsret til, til evig tid skal 
være henlagt under det præbende ved Roskilde kirke, som provsten ved 
samme kirke magister Henrik har, idet vi overfører vor patronatsret, som 
vi har til den kirke, til nævnte præbende i vort og vore arvingers navn. 
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet 
i Roskilde i det herrens år 1334 søndag før mortensdag.

164 1334. 7. november. Sønderborg.
Hertug Valdemar 3. af Jylland anerkender} at borgeren Bernhard fra Haderslev 

har pant i to o tting jord i Erlev.

Efter Michels en If 55.

Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Efterdi hr. Erik, Jyllands fordums hertug1), vor elskede fader, købte to 
otting jord i Erlev mark af en frue ved navn Gunner, og ikke betalte købe
summen for samme jord, således som vi fuldt ud har fået underretning 
om af vore tro mænd, til hvem vi nærer tillid, og disse otting jord først 
blev pantsat til indehaveren af dette brev Bernhard, vor borger i Haders
lev, for 7x/2 mark lødig sølv og aldrig nogensinde blev indløst, overlader 
vi med dette brev førnævnte Bernhard frit rådigheden over førnævnte 
jord, indtil den indløses af os eller af vore arvinger med omtalte sum 
o.s. v. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet 
Sønderborg i vor nærværelse i det herrens år 1334 mandag før mortensdag.

1) Erik 2. (1312—25).

165 1334. 10. november.
Biskop Jens af Roskilde henlægger med kapitlets samtykke Glostrup kirke til 

det præbende^ som provsten Henrik har ved Roskilde domkirke.
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Original i universitetsbiblioteket.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, hvem dette 
brev når, hilsen med vor herre Jesus Kristus.

Da præbenderne for kanonikaterne i vor kirke Roskilde er så ringe og nød
tørftige i deres indtægter, at kirkens kanniker ikke ved, hvorledes de søm
meligt, ja, tilbørligt skal få deres underhold af dem, og vi, hvem det er 
magtpåliggende og som af fuldt hjerte arbejder på at omforme og gavne 
vor nævnte kirkes tilstand efter al evne, for at dens kanniker kan få et 
passende underhold, og på at skaffe en passende hjælp hertil, har vi i 
Guds navn til evig tid henlagt kirken i Glostrup i vort stift, idet den for 
tiden efter at hr. Jens af Kappelgården, som tidligere var præst ved denne 
kirke, har modtaget kantorembedet ved vor Roskildekirke, retligt og fak
tisk er uden præst, til det omtalte præbende ved vor kirke i Roskilde, 
som er doteret med gods i Hornsherred, nemlig i Tørslev, Dalby, Onsved 
og Dråby, og som magister Henrik, provst og kannik ved vor kirke, for 
tiden sidder inde med, og som er allerringest med hensyn til indtægter 
af de førnævnte præbender, idet vort Roskilde kapitels samtykke er givet 
hertil og ligeledes med tilslutning af Glostrup kirkes sande patronatsherrer, 
hvad der fremgår af deres åbne breve1), beseglede med ægte segl, og vi 
henlægger med dette brev kirken til præbendet til evig tid, forudsat, at 
nævnte kannik, som for tiden har nævnte præbende eller som med tiden 
vil få det, holder en evig vikar i samme kirke, som kan forestå sognet og 
betjene kirken på tilbørlig vis med hensyn til gudstjenesten. Handlet og 
givet under vort og førnævnte kapitels segl til vidnesbyrd om førnævnte 
i det herrens år 1334 10. november.

1) Jf. nr. 162 og 163.

1334. 11. november. Alevad. 166
Biskop Peder af Odense forbyder at befatte sig med Stenløse kirke, som han tid

ligere efter indstilling af kong Erik 6. Menved har henlagt til peblingerne ved 
Odense kapitel.

Afskrift i Odensebogen.

Broder Peder, af Guds nåde biskop af Odense, til alle, som ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Eftersom vi efter indstilling af den berømmelige fyrste hr. Erik1), de 
danskes fordums konge, har henlagt kirken i Stenløse til de studerende

IO*
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ved kirken i Odense, som til enhver tid måtte være der, således som det 
fyldigere står i samme konges brev, forbyder vi strengt alle og enhver, 
uanset deres stilling eller stand under straf og banlysning, som vi fra nu 
af med dette brev lyser, at de ikke uden efter opfordring, samtykke og 
bifald af kapitlet ved samme kirke befatter sig med at oppebære indtæg
ter, frugter, tiender og oppebørsler eller fordrister sig til at holde guds
tjeneste i nævnte Stenløse kirke under ovenfornævnte straf. Givet i Åle
vad i det herrens år 1334 mortensdag under vort segl.

1) Erik 6. 1286—1319.

167 1334. 11. november. Lund.
Lambert Degn, gejstlig fra Roskilde, erkender at besidde Jakob Pedersens gods 

i Smørum og Måløv, således at det skal tilbageleveres på anfordring.

Original i rigsarkivet.

Lambert Degn, kaldet Tybjerg, gejstlig fra Roskilde, til alle, som ser 
1 dette brev, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at jeg af den velbyrdige og hæderværdige mand, indeha
veren af dette brev Jakob Pedersen af Turstorpso, har fået hans gods 
i Smørum og Måløv overladt mig til min rådighed ved hans åbne brev 
på tro og love og ikke af nogen anden grund, hvilket gods jeg eller mine 
arvinger frit skal afstå til ham og hans sande arvinger uden nogen yder
ligere forhaling, når det forlanges. Givet i Lund under mit segl i det her
rens år 1334 mortensdag, med Uffe Pedersen af Paddeborg og Jens Elav- 
sen som vidner. En halv mark korn1).

1) Tilf. senere; en halv mark korn skal sikkert forstås som en aftalt afgiftssum af 
godset.

168 1334. 18. november. Templin.
Grev Henrik 3. af Schwerin slutter forbund med markgreve Ludvig af Branden

burg.

Afskrift i Berlin.

T Ti Henrik, af Guds nåde greve af Schwerin, erkender åbent med dette 
V brev, at vi har dagtinget med vor kære herre, markgreve Ludvig af 

Brandenburg således som herefter skrevet står; (nemlig) at vi har forenet 
og forbundet os med ham til evig tid, at hjælpe ham af al vor magt mod
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enhver, undtagen mod disse herrer, som herefter skrevet står: begge her
tuger af Saksen, Erik og Albrekt, hertugen af Slesvig, junker Albrekt 
af Mecklenburg, begge herrer af Werle og fire brødre, som hedder Ganz 
af Putlitz, som vi således udtrykkeligt undtager ... Vi har på tro og love 
lovet vor føromtalte herre markgreve at overholde alt dette fast og ubry
deligt og givet vort brev herom, beseglet med vort segl, i Templin i året 
1334 efter Guds byrd fredagen før Sankt Elisabeths dag.

1334. 21. november. Lund. 169
Provst Holger i Lund og kanniken Niels Bunkeflo vidimerer og stadfæster som 

stedfortrædere for den udvalgte ærkebiskop Peder af Lund henlæggelsen af Toksværd 
kirke til det præbende i Roskilde, som kanniken Mikkel har.

Original på universitetsbiblioteket.

Holger, provst i Lund, og Niels Bunkeflo, kannik sammesteds og i 
Roskilde, generalvikarer i kirkelige og gejstlige sager for den ærvær

dige herre, hr. Peder, dekan i Lund og udvalgt ærkebiskop sammesteds, 
Sveriges primas, til alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterlig for alle og enhver, at vi har set og hørt det nedenfor 
anførte brev, uskrabet, ustungent og i enhver henseende ubeskadiget, 
beseglet med de herrer, broder Jens biskop af Roskildes og hans kapitels 
segl, af indhold som følger: Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af 
Roskilde (o. s. v. = DRB II 10 nr. 236).

Vi stadfæster med dette brev med det lundske ærkesædes og vor myn
dighed, som vi i denne sag har fået overdraget, efter ansøgning til os 
af den gode mand, hr. Mikkel, kannik i Roskilde, der har bedt os ind
trængende derom, den førnævnte foretagne henlæggelse til det præbende, 
som nævnte hr. Mikkel vides at have ved Roskilde kirke, såsom rigtig og 
lovligt foretaget i følge det foregående. Til vidnesbyrd herom er Lunde
gårdens segl hængt under dette brev. Handlet og givet i Lund i det her
rens år 1334 den 21. november.

1334. 30. november. Flensborg. 170
Hertug Valdemar 3. af Jylland vidimerer ærkebiskop Es ger af Lunds og biskop 

Jens af Slesvigs brev af 1321 4. juni.

Afskrift i Langebeks diplomatarium.
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Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi har set og hørt et brev, udstedt af de ærværdige 
fædre, de herrer Esger, fordum ærkebiskop af Lund, og af Jens, biskop 
af Slesvig, ufordærvet, ustungent og ubeskadiget i enhver henseende under 
deres ægte segl og af indhold som følger: Esger af Guds miskundhed 
ærkebiskop af Lund (o. s. v. = 1321 4. juni).

Til vitterlighed om alt dette har vi ladet vort segl bestyrke dette brev. 
Givet i Flensborg i det herrens år 1334 på St. Andreas dag i nærværelse 
af Struve Rantzau, ridder, Eggert Alversdorf og adskillige andre trovær
dige mænd.

171 [1334. 4. december — 1336. 27. februar]
Lundegårdens official oversender som ærkebispens stedfortræder biskop Jens af 

Roskilde en autoriseret afskrift af pave Johannes 22.s bulle af 1333 26. juli.

Original i rigsarkivet.

Lundegårds official til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
i I skal vide, vise og omsorgsfulde fader, at vi i ærbødighed og skyl

dig lydighed har modtaget fire breve, udstedte af vor høj hellige fader, 
den herre pave Johannes 22., salig ihukommelse, med ægte buller af form 
og indhold, som nedenfor følger. Det ene brev har følgende indhold: 
Johannes, Guds tjeneres tjener (o. s. v. = nr. 43).

Idet vi i overensstemmelse med det apostoliske hverv, der er oversendt 
den ærværdige fader i Kristus, den herre ærkebiskop af Lund fromt vil 
opfylde, hvad der forlanges ved nævnte brev, som om han levede eller 
var nærværende, oversender vi med det lundske sædes myndighed Eder, 
ærværdige fader og biskop af Roskilde, indholdet og ordlyden af samme 
pavebrev, vidimeret og afskrevet og med offentligt notarmærke og under 
Lundekirkens segl, og efter at have studeret og omhyggeligt givet agt 
på dets indhold, skal I på tilbørlig vis overveje dets udførelse.

(Notarmærke). Jeg Tue Svendsen, gejstlig i Lunds stift og ifølge kej
serlig autoritet offentlig notar, har hørt alt det førnævnte og set det med 
mine øjne og i nærværelse af de gode mænd Lars Jonsen og Oluf Kjeldsen 
med omhu prøvet det og har, bedt herom, sat mit mærke på denne af 
akolyten Niels Mikkelsen i Lunde stift foretagne afskrift efter originalen.
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1334. 7. december. Sønderborg. 172
Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Frelle Hågensen i Sønderborg i sin tje

neste og fritager hans ejendomme for fogedkrav, inne, stud, kværsæde, redskud og 
andre ydelser.

Original i rigsarkivet.

Valdemar af Guds nåde hertug af Jylland til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi har antaget 
indehaveren af dette brev, Frelle Hågensen i Sønderborg som vor svend 
og sammen med alt hans gods, såvel på handelspladsen som på lan
det, og hans undergivne på det taget ham under vor fred og beskyttelse 
til særligt værn, idet vi overlader ham alt hans gods uanset dets beliggen
hed fritaget og undtaget fra ethvert fogedkrav, inne, stud, kværsæde, red
skud og alle de andre afgifter, tynger og ydelser, der hører under vor ret. 
Derfor forbyder vi strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore 
fogeder, deres officialer eller nogen anden, uanset hans stilling eller stand, 
på nogen måde vover og fordrister sig til at fortrædige Frelle eller nogen 
af hans undergivne med hensyn til den frihed og nåde, vi har skænket 
ham, såfremt han vil undgå vor vrede og hævn. Til vidnesbyrd herom er 
vort segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1334, dagen efter 
bispen St. Nikolaus dag i Sønderborg i vor nærværelse.

1334. 13. december. Søborg. 173
Hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø bevidner, at Jens Bentsen 

har skødet Esrum kloster alt sit gods i Hyllinge i Volborg herred.

Afskrift i Esrombogen.

Ingeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, Halland og Samsø, til 
alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør med dette brev vitterligt for alle, at vi var nærværende ved Jens 
Bentsens begravelse og tydeligt hørte, at samme Jens Bentsen for sin sjæls 
frelse efter moden overvejelse med utvivlsomt bifald og gunstigt samtykke 
af hans slægtninge, nemlig hans kære moder fru Cecilie, hans onkel Peder 
Grubbe og hans kære broder Asser Bentsen og desuden hans andre til
stedeværende slægtninge og venner, barmhjertigt har overdraget og skødet 
de fromme mænd, de herrer abbeden og konventet i Esrum alt sit gods,
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rørligt og urørligt, som han vides at have besiddet i Volborg herred i 
landsbyen, som kaldes Hyllinge, til brug og trøst for munkenes fællesbord 
i nævnte Esrum kloster, hos hvem han havde valgt sit gravsted, at råde 
over til evig tid som besiddelse, uden at der i fremtiden på nogen måde 
skal rejses krav fra hans arvingers side. Givet i Søborg under vort segl i 
det herrens år 1334 på den hellige jomfru og martyr Lucias dag.

174 1334.
Knud Iversen i Odense skænker dominikanerne og franciskanerne i Odense gaver.

Registratur efter Hamsfort.

Idet herrens år 1334 . . . Dengang var Knud Iversen fra Kolbjærg af 
stor anseelse i Odense, og han skænkede det år franciskanerne og do
minikanerne store gaver.

175 1334.
Marina, Gudmunds enke, skænker Næstved St. Peders klosterjord i Blangslev.

Næstved St. Petri klosters registratur.

Marina, Gudmunds enke, skødede os 7 ørtug jord i Blangslev. 1334.

176 1334.
Grev Henrik 3. af Schwerin og grev Johan 3. af Holsten, herre til Lolland, 

Falster og Femern, erklærer overfor pave Johannes 22., at kurfyrstehatten og rigs
marskembedet for Sachsen tilkommer hertug Erik 1. af Sachsen-Lauenburg.

Original i Hannover.

Henrik, af Guds nåde greve af Schwerin, og Johan, af samme nåde 
greve af Holsten og Stormarn og landene Lollands, Falsters og Fe- 

merns herre til den højhellige fader og herre i Kristus hr. Johannes, ved 
Guds forsyn den hellige og almindelige romerske kirkes høje pave . . . 
Givet i det herrens år 1334.

177 13<3>4.
Biskop Oluf af Reval skøder Næstved St. Peders kloster to gårde i Trælløse.

Næstved St. Petri klosters registratur.
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Biskop Oluf af Reval, gav og skænkede os to af ham i Trælløse købte 
gårde. 13<3>4.

1334. 178
Biskop (Jens af Roskilde?) vidimerer biskop Oluf af Revals gavebrev (nr. 177).

Næstved St. Petri klosters registratur,

Biskoppens vidisse over de to førnævnte gårde i Trælløse, som omtalte 
Oluf købte af Aleke, enke efter Herman Næve, og af hendes datter 

Margrete og skænkede os1). 1334.
1) Jfr. nr. 177.

1334. 179
Biskop Oluf af Reval skøder sin søster Botildes døtre en gård i Trælløse.

Næstved St. Petri klosters registratur.

Samme Oluf1) skødede sin søster Botildes døtre en gård med 6 øre jord 
i Trælløse, hvilket gods Henrik Næve havde solgt ham. 1334.

1) Jfr. nr. 177.

1334. 180
Mogens Vilgribsen giver Jens Sab fuldmagt til at indløse jord i Svinninge.

Antvorskov klosters registratur.

Mogens Vilgribsen gav Jens Sab fuldmagt til at indløse en halv mark 
■ jord i Svinninge, pantsat til Mogens Bagge. 1334.

1334. 181
Niels Jensen af Eskilstrup tildømmes gods i Fensmark.

Roskildegdrds registratur.

Et brev om gods i Fensmark, at det skulle være Niels Jensen af Eskil
strup tildømt og Henning Olsen og Peder Olsen skulle forholde 

ham godset med urette. 1334 (på latin).

1334. 182
Grev Johan 3. af Holstens låsebrev på gods i Fensmark til Niels Jensen af 

Eskilstrup.
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Roskildegdrds registratur.

Grev Johan af Holsten og Stormarns, høvedsmand på Sjællands låse
brev, givet Niels Jensen af Eskilstrup på gods i Fensmark. 1334 

(på latin).

183 1334.
Niels Olsen får en gård i Tybjærg i pant.

Roskildegdrds registratur.

Broder Peder af Ringsteds pantebrev, givet Niels Olsen på en gård i 
Tybjærg. Givet 1334 (på latin).

184 1334.
Brun Eriksens brev om gods i Ingerslev.

Skanderborgske registratur.

Brun Eriksens brev på gods i Ingerslev. Dateret 1334.

185 1334.
Brun Eriksens gavebrev på to gårde i Ingerslev.

Skanderborgske registratur.

Brun Eriksens gavebrev på to gårde i Ingerslev under år 1334.

186 1334.
Brun Eriksens gavebrev til Ring kloster på gods i Rindelev og Virring.

Skanderborgske registratur.

Et Brun Eriksen latinsk gavebrev på pergament på noget gods i Rindelev 
og Virring, givet til forskrevne kloster. I året 1334.

187 1334.
Anders Palle sens skøde på Vejlby.

Viborg stifts registratur.

Anders Pallesens skødebrev på Vejlby i Djursland Sønder herred.
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1334. 188
Johan Brejde skøder Radlev Friis en gård i ♦ Danebjergby.

Registratur i rigsarkivet.

^adlev Friis levede 1334, da Johan Brejde har skødet ham en gård i 
.X. *Danebjergby, hvilket skøde endnu skal findes.

[1334—55]. 189
Ærkebiskop Peder af Lund giver kapitlet i Lund et privilegium.

Lunde kapitels registratur.

rkebiskop Peders privilegium om nådesbevisninger af ham til ka
pitlet i Lund.

[1334—55], 190
Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster biskop Peder af Odenses henlæggelse af 

Særslev kirke til peblingerne i Odense.

Registratur efter Hamsfort.

Fremdeles ærkebiskop Peders stadfæstelse om samme kirke o. s. v.

1335. 9. januar. Avignon. 191
Pave Benedikt 12. meddeler gejstligheden i ærkestiftet Lund, at konklavet har 

valgt ham til pave.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | 'il de ærværdige brødre ærkebiskop Peder af Lund samt bisperne og 
JL de kære sønner abbederne, priorerne, provsterne, dekanerne, ærke- 

degnene og kirkernes andre prælater, eksimerede eller ikke, i provinsen 
Lund, hilsen og apostolisk velsignelse.

Himlens ophøjede klogskab, som har magten over alt i det høje, giver 
tingene væren, tildeler nådens gaver med usigeligt forsyn og indretter 
og alt efter sin vilje omskifter og råder over skabningernes vilkår og til
stand således, at menneskets forstand ikke kan udforske de hemmelige 
planer, men snarere står målløs ved betragtningen af dem, da herrens 
veje er uransagelige og menneskets fornuft ikke kan fatte hans visdoms 
størrelse: Han gør den svage stærk, den stammende veltalende, og nu og 
da ophøj er han de ringe i sin fuldkomne almagt, hvormed han ligesom om-
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fatter alt som eet med sin hånd. Da det nu for nyligt behagede herren 
at unddrage vor forgænger salig ihukommelse pave Johannes 22. denne 
verdens lys, og som vi fromt tror, kalde ham til det himmelske fædreland 
fra denne verdens ulyksalighed, idet hans legeme blev bisat med den 
skyldige højtidelige begravelse, forsamledes vore ærværdige brødre den 
hellige romerkirkes kardinalbisper, kardinalpresbytere og kardinaldiako
ner, og vi var dengang een af dem, for at sætte en anden hyrde i hans 
sted, og efter at have rådslået om valget af den fremtidige pave med den 
velovervejethed, som dette store og vigtige hverv krævede, rettede de om
sider enstemmigt deres ønske mod vor person og kaldte os til pavedøm
mets tiara med Guds milde anerkendelse, skønt de havde kunnet samle 
sig om andre, der havde større og mere øjensynlige fortjenesters og flere 
og mere åbenbare dyders adkomst. Men idet vi i vort hjertes dyb med 
anspændt overvejelse betænkte vore utilstrækkelige evner og den så van
skelige forvaltnings tynge og den så store byrdes vægt, afvejede vi med 
ængsteligt sind, hvad vi i tidens mange og forskelligartede tilskikkelser 
og kampe skulle gøre og holde på og betænke. Så først fattede vi åndens 
mod i ham, som rejser sig for at bistå dem, der nærer frygt og ydmygt 
anråber hans navn, og som med mildhed lader mennesket fuldende sin 
vandring i hans bane, og i denne vore overvejelsers rasen fæstnede vi vort 
håbs anker til ham, idet vi ydmygt bøjede vore svage skuldre for i tillid 
til ham at bære den apostoliske trældoms åg, og derefter modtog vi den 
højtidelige velsignelse og kroning o. s. v., som efter romerkirkens skik hid
til er iagttaget overfor vore forgængere de romerske pavers personer, idet 
vi med ængsteligt og ydmygt sind bønfaldt herren om, at han, som havde 
ladet os underkaste os dette åg, med sin styrkes kraft ville hjælpe vor svag
hed til at bære det og med sin velvilje gøre det udholdeligt, så at vi ikke 
som følge af vor svaghed skulle svigte under åget, men snarere ved hans 
almagt gavne os og den herrens hjord, som var betroet vor omsorg, så 
at vi på dommens yderste dag kan aflægge et værdigt regnskab for den 
os betroede talent. Men da vi for mere let og heldbringende at kunne 
bære vægten af denne store byrde og for at styre kirken, som plejer at 
omtumles i stormfulde hvirvelvinde, trænger til at hjælpes med fromme 
og hengivne forbønner, beder og bønfalder vi med den herre Jesus Kristus 
Eder alle om, at I i ydmyghedens ånd på bønfaldende vis vil rette hen
givne bønner til denne kirkes brudgom, om at kirken, når hvirvelstor
menes rasen har lagt sig, må glæde sig under en lyksalig brises klare luft.
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og at fredens lys i rigeligt mål må skinne på den, idet vildfarelsernes og 
stridighedernes mørke forjages fra de troende, og at han med Gud vil lede 
vore skridt ad hans befalede stier, sålænge vi færdes i denne jammerdal, 
give vore svage skuldre styrke og kraft og i sin fromme medlidenhed lade 
os styre omtalte kirke på gavnlig vis til hans ære og berømmelse, for at 
han, når vort hus’, denne vor jordiske boligs hjernespind, ved hvilket vi 
i dette liv i overensstemmelse med de oprindelige vilkårs bane har betrådt 
det sædvanlige levneds løb, på hans befaling opløses, at han så vil værdiges 
at skænke os en ærefuld bolig — ikke gjort af hænder, men evigvarende 
— i det himmelske Jerusalem, til hvis opbyggelse de udvalgte sjæle bringes 
ligesom rensede stene. Men da vi har erfaret, at budene med breve af 
denne art nu og da imod afsendernes hensigt plejer at optræde som op
krævere, idet de stiller krav snart ved frække og påtrængende bønner, 
snart også ved sagte mumlen og trusler om bagvaskelse og klage, vil vi, 
at I skal vide, at det er vor hensigt, og at vi har ladet brevbærerne af
lægge ed på, at de ikke for at kræve og opnå noget udover det, som 
vi har beordret skal ydes dem til underhold og i tilfælde af sygdom og 
andre tvangssituationer ved et andet brev af en bestemt form, som vi har 
befalet at give Eder, vil gøre brug af sådan påtrængende mumlen, bag
vaskelse eller trusel og end ikke fordriste sig til at modtage, hvad der til
bydes. For at I kan medvirke til at gennemføre denne vor hensigt og vore 
ønsker, skal I derfor afvise deres førnævnte misbrug eller andre lignende, 
hvis de måske, hvad der dog næppe er sandsynligt, skulle fordriste sig 
til at gøre brug af sådanne mod deres egen ed, og overhovedet ikke lade 
Eder besvære af noget udover at yde dem det omtalte, der efter vor be
faling skal ydes dem, da vi har til hensigt at gengælde dem deres arbejde 
ikke med sådan afpresning men på anden måde med en rimelig gengæld. 
Givet i Avignon 9. januar i vort første år.

1335. 13. januar. 192
Erik Murri) sognepræst i Tved^ pantsætter kannikerne i Århus sit gods i Vejlby 

i Hasle herred for §0 mark sølv.

Afskrift i Århusbogen.

Erik Murri, sognepræst i Tved, til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.

Alle skal vide, at jeg bevisligt skylder de ærværdige mænd, de herrer
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kanniker i Århus 50 mark sølv for nævnte kannikers gods, som min kære 
broder provst Palle god ihukommelse fordum kannik i Århus, dengang 
han var forstander for førnævnte kannikers bord, pantsatte og afhændede 
i Fulden i Ning herred og i Tirstrup i Djurslands Sønder herred, og af visse 
andre grunde. For den sum i sølv forpligter og pantsætter jeg med dette 
brev nævnte herrer kanniker alt mit gods i Vejlby i Hasle herred, rørligt 
og urørligt, med alle dets tilliggender, således som jeg også har gjort det 
på rettertinget, på det vilkår, at hvis nævnte gods ikke bliver indløst for 
omtalte sum i sølv på sidste ting i Hasle herred inden apostlen St. Thomas 
dag1), skal det tilfalde omtalte herrer kanniker til evig besiddelse. Til vid
nesbyrd herom er mit segl sammen med de herrer ridderen Niels Knud- 
sens, de to præster Jens Arkilsens og forstanderen for St. Klemens’ kirkes 
bygningsfond Mikkels, Lars Truedsens, Jens Bjørnsens, Erik Bruns og 
Anders Bjørnsens segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 
1335 ottendedagen efter helligtrekongers dag.

1) 21. december.

193 1335. Efter 2. februar. Framlev herredsting.
Tingsvidne af Framlev herredsting, at Anders Knudsen skødede Markvard Ro

strup den unge sit gods i Bække Skørring.

Dansk oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

Alle mænd, som ser dette brev, hilser vi efterskrevne Bent Krabbe, 
. provst i Århus, provst Mogens, Asser Degn og Elias, præster, Ove 
Hase, Lars Truedsen, Knud Jakobsen, Jakob Pallesen, Jens Mørk, Peder 

Mikkelsen og Svend Lam.
Vi kundgør for både nærværende og tilkommende, at år efter Guds byrd 

1335 næste tingdag efter kyndelmisse på Framlev herredsting var skikket 
for os og flere troværdige dannemænd, som samme dag søgte ting, Anders 
Knudsen, som personligt skødede til ærlig og velbyrdig Markvard Rostrup 
den unge alt og hvert af hans gods i Skørring sogn med en gård i Bække 
Skørring med al ejendom og tilliggende, både rørligt og urørligt, som er 
ager, eng, skov, vand, fædrift, og fiskevande, til evig ejendom at nyde, 
bruge og beholde. Desuden kundgjorde førnævnte Anders Knudsen og 
erkendte, at han og hans arvinger eller slægt ikke havde nogen yderligere 
ret eller rettighed i førnævnte gods på nogen måde. Desuden at førnævnte 
Anders Knudsen skulle være førnævnte Markvard Rostrups fri hjemmel
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og garanti for før nævnte gods og ejendom mod hans og hans arvingers 
eller hvemsomhelsts tiltale. Givet år, dag og sted som ovenfor.

1335. 10. februar. Roskilde. 194
Biskop Jens af Roskilde giver dekanen Jakob Povlsen og provsten Henrik i 

Roskilde fuldmagt til at indløse bispegodset på Rügen af Gerhard Bork.

Vidisse i Stralsund.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev giver indehaverne af dette 
brev, vore kære herrer i Kris tus Jakob Povlsen og magister Henrik, vor 
dekan og vor provst i Roskilde, fuldmagt til i vort sted og i vort navn og 
med vort kapitels samtykke at indløse vort fogedi Ralswieck og vort gods 
på Rügen med alt dets tilliggende fra Gerhard Bork til første mikkelsdag 
eller forinden, idet vi til evig tid vil godkende, hvad de måtte foretage i 
førnævnte sag. Givet i Roskilde under vort og vort ovennævnte kapitels 
segl i det herrens år 1335 på den hellige skolastiske jomfrus dag.

1335. 10. februar. Roskilde. 195
Biskop Jens af Roskilde pantsætter bispegodset på Rügen til dekanen Jakob 

Povlsen og provsten Henrik i Roskilde for go mark sølv foruden den sum, det tidligere 
er pantsat til Gerhard Bork for.

Vidisse i Stralsund.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi i sandhed skylder indehaverne af dette 
brev vore kære herrer i Kris tus Jakob Povlsen og magister Henrik, vor 
dekan og vor provst i Roskilde, 90 mark sølv efter kølnsk vægt for et vir
keligt lån, som de har ydet os til vor Roskildekirkes brug og i dens trang. 
For disse 90 mark sølv og for den sum, for hvilken de måtte indløse eller 
indfri vort fogedi Ralswieck og vort gods på Rügen fra Gerhard Bork til 
førstkommende mikkelsdag eller tidligere, overlader vi de herrer dekanen 
og provsten nævnte fogedi og gods på Rügen med tiender og alt dets 
andet tilliggende samt med al ret, som vore forgængere har nydt fra 
arilds tid, frit at råde over til deres tarv, (dog) således, at hvert år, så længe
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de sidder inde med nævnte fogedi og gods, skal der afkortes 50 mark sølv 
af nævnte sum, indtil der ved denne afkortning helt og holdent er ydet 
dem fyldest for alt det forudskikkede. Men hvis de herrer dekaner og 
provsten på grund af nogen voldsmagt måtte lide afbræk i oppebørslen 
af afgifterne af nævnte gods eller fogedi, nemlig i tiender eller i andet af 
deres tilliggender, som ikke er forårsaget af deres forsømmelse, er det vor 
vilje og vi lover med samtykke af vort kapitel i Roskilde, at nævnte fogedi 
og gods ikke skal tages fra dem og deres arvinger, førend de er holdt 
skadesløse for såvel dette afbræk som for hovedstolen. Til vidnesbyrd her
om har vi ladet vort segl sammen med vor ovennævnte kapitels segl 
hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens 1335 på den 
hellige skolastiske jomfrus dag.

196 1335. 20. februar. Avignon.
Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Peder af Odense til at give præstesønnen 

akolyten Peder Nielsen dispensation for at have modtaget de lavere grader.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop Peder af Odense, hilsen.
Fremmødte kære søn Peder Nielsen, akolyt i Dit stift, har i vor 

nærværelse ydmygt bønfaldet os om, at vi ville værdiges barmhjertigt 
at dispensere ham med hensyn til mangelfuld fødsel som født af en præst 
og en ugift kvinde, så at han uanset denne mangel lovligt kan forvalte 
de mindre grader, som han uden lovlig dispensation har ladet sig for
fremme til, og forfremmes til alle gejstlige grader og opnå et gejstligt em
bede, selvom det er med sjælesorg. Da derfor samme akolyt, som vi har 
ladet prøve nøje i boglig lærdom af bestemte af os dertil beskikkede 
eksaminatorer, er befundet tilstrækkeligt egnet på det felt til at opnå 
et gejstligt embede, men vi ikke har kendskab til samme akolyts levned 
og vandel, bemyndiger vi med apostolisk brev Dig, vor broder, som vi 
med herren nærer fuld tillid til, til omhyggeligt at overveje alle omstæn
digheder, som bør iagttages, når det gælder en persons egnethed, og hvis 
nævnte akolyt iøvrigt er egnet og ikke efterligner sin faders skørlevned, 
men ved god vandel og levned og andre fortjenester anbefales til at opnå 
en sådan dispensations nåde, da at meddele ham dispensation i denne 
sag med vor myndighed, efter hvad Du med Gud finder gavnligt for hans 
sjæls frelse. Givet i Avignon 20. februar i vort 1. år.
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1335. 20. februar. Avignon. 197
Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give præstesønnen 

Eskil Hemmingesn dispensation for at have modtaget de lavere grader.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder ærkebiskop Peder af Lund, hilsen og apo
stolisk velsignelse.

Fremmødte kære søn Eskil Hemmingsen, gejstlig i Dit stift, som ved 
en anden lejlighed, således som han hævder, med hensyn til mangelfuld 
fødsel, idet han som født af en præst og en ugift kvinde, med fortielse 
af denne mangel men dog ellers på lovlig vis havde ladet sig forfremme 
til de mindre grader af sin stiftsbiskop, med apostolisk myndighed havde 
fået dispensation herfor, så at han uanset dette kunne forvalte de grader, 
han således havde taget, og opnå et gejstligt embede, blot det ikke havde 
sjælesorg, har i vor nærværelse ydmygt bønfaldet os om, at vi ville vær
diges barmhjertigt at meddele ham dispensation for denne mangel, så 
at han uanset denne kan forfremmes til alle gejstlige grader og opnå et 
gejstligt embede med sjælesorg. Da derfor samme gejstlige, som vi har 
ladet prøve nøje i boglig lærdom af bestemte af os dertil beskikkede eks
aminatorer, er befundet tilstrækkeligt egnet på det felt til at opnå et em
bede, men vi ikke har kendskab til samme gejstliges levned og vandel, 
bemyndiger vi med apostolisk brev Dig, vor broder, som vi med herren 
nærer fuld tillid til, til omhyggeligt at overveje alle omstændigheder, som 
bør iagttages, når det gælder en persons egnethed, og hvis nævnte gejst
lige ellers er egnet og ikke efterligner sin faders skørlevned, men ved god 
vandel og levned og andre fortjenester anbefales til at opnå en sådan 
dispensations nåde, da at meddele ham dispensation i denne sag med vor 
myndighed, efter hvad Du med Gud finder gavnligt for hans sjæls frelse. 
Givet i Avignon 20. februar i vort 1. år.

1335. 20. februar. Avignon. 198
Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give præstesønnen 

Roland Henriksen dispensation for uægte fødsel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder ærkebiskop Peder af Lund, hilsen og apo
stolisk velsignelse.

2. Række. XI. n



Nr. 199 5- Marts 1335 162

Fremmødte kære søn Roland Henriksen, underdegn i Dit stift, har ved 
en anden lejlighed således ^om han hævder, med hensyn til mangelfuld 
fødsel, idet han var født af en præst og en ugift kvinde, med apostolisk 
myndighed fået dispensation til uanset denne mangel at kunne forfrem
mes til alle grader og opnå et kirkeligt embede, også hvis det havde 
sjælesorg, af god ihukommelse Esger1), dengang ærkebiskop af Lund, Din 
forgænger, der dengang, som han hævdede, med samme myndighed havde 
fuldmagt dertil, og efter denne dispensation har samme Roland af samme 
Din forgænger men dog på lovlig vis og til de af retsordenen fastsatte tider 
ladet sig forfremme til andre lavere grader og underdegn, men da han dog 
var i tvivl om, at dispensationen gjaldt efter Din nævnte forgængers død, har 
han ydmygt bønfaldet os om, at vi, for at han kunne bevare sin samvittig
hed barmhjertigt ville værdiges at meddele ham dispensation, så at han 
uanset denne mangel og det øvrige nævnte kan forvalte de grader, han 
har taget, og forfremmes til alle højere gejstlige grader og opnå et kirke
ligt embede, selvom det har sjælesorg. Da derfor samme underdegn, som 
vi har ladet prøve nøje i boglig lærdom af bestemte af os dertil beskikkede 
eksaminatorer, er befundet tilstrækkelig egnet på det felt til at opnå et 
kirkeligt embede, men vi ikke har kendskab til samme underdegns lev
ned og vandel, bemyndiger vi med apostolisk skrivelse, Dig, vor broder, 
som vi med herren nærer fuld tillid til, til omhyggeligt at overveje alle 
de omstændigheder, som bør iagttages, når det gælder en persons egnethed, 
og hvis nævnte underdegn ellers er egnet og ikke efterligner sin faders 
skørlevned, men ved god vandel og levned og andre fortjenester anbe
fales til at opnå en sådan dispensations nåde, da med vor myndighed 
at meddele ham dispensation i denne sag, efter hvad Du med Gud finder 
gavnligt for hans sjæls frelse. Givet i Avignon 20. februar i vort 1. år.

1) Esgcr Juul, ærkebiskop 1310—25.

199 1335. 5. Marts. Nürnberg.
Kejser Ludvig af Bayern giver sin søn markgreve Ludvig af Brandenburg fuld

magt til at bringe forlig i stand mellem junker Valdemar af Danmark og grev Ger
hard 3. af Holsten.

Trykt hos Ludewig, Reliquiæ manuscriptorum.
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Ludvig, af Guds nåde romersk kejser og rigets forøger, til den berømmelige 
J markgreve Ludvig af Brandenburg, fyrste og sin kære førstefødte, 
nåde og alt godt.

Vi giver dig med dette brev fuldmagt til på vore vegne at dagtinge 
om al uenighed eller strid mellem den stormægtige fyrste Valdemar, 
junker af kongeriget Danmark som den ene part og den velbyrdige mand, 
den anseelige grev Gerhard af Holsten som den anden og til at forlige 
dem i venskabelighed eller efter retten, idet vi tilsiger dig, at vor ophøj
ethed vil godkende og anerkende, hvad der måtte blive handlet eller 
anordnet i denne sag. Til vidnesbyrd herom har vi befalet at opsætte 
denne skrivelse og befæste den med vort majestætssegl. Givet i Nürnberg 
på søndagen Invocavit i det herrens år 1335 i vort kongedømmes 21. 
og kejserdømmes 8. år.

1335. 13. marts. Roskilde. 200
Biskop Jens af Roskilde eftergiver alle, som yder Roskilde Agnete kloster hjælp, 

40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Original i rigsarkivet.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle troende 
kristne, til hvem dette brev kommer, hilsen med den herre Jesus 

Chris tus.
Skønt han, af hvis stilling det følger, at han skal tjenes værdigt og ros

værdigt af sine troende, i sin fromheds overflod overtræffer de bedendes 
ønsker og kan tildele dem, der tjener ham vel, langt mere, end de kan 
gøre sig fortjent til, ønsker vi dog at gøre menigheden kær for herren ved 
velvilligt med tillokkende gaver, nemlig aflad og bodseftergivelse at ind
byde troende kristne til at tækkes ham, for at de derved kan gøre sig mere 
værdige til Guds nåde, og derfor eftergiver vi med Gud barmhjertigt i 
tillid til den almægtige Guds barmhjertighed og hans apostle St. Peters 
og Paulus’ myndighed alle sandfærdigt bodfærdige, som har skriftet, eller 
inden 10 dage efter forkyndelsen af dette brev, ved sandfærdigt skrifte
mål gør sig rede til at modtage aflad, og som ærbødigt besøger St. Agnete- 
søstrenes kirke i staden Roskilde på enhver festdag eller helligdag bestan
digt og dér påhører messe eller prædiken, og som under en rundgang om 
samme klosters kirkegård med fromt sind beder fadervor og hil dig Maria 
for afdøde troende, eller som rækker de nonner, der opholder sig samme-
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steds, en hjælpende hånd til den nødvendige istandsættelse af deres byg
ninger eller til deres underhold, 40 dage af den dem pålagte kirkebod. 
Men klosterbrodre eller andre verdensgejstlige, som prædiker sammesteds 
på førnævnte festdage, giver vi i kraft af den myndighed, vi besidder, 
tilladelse til at forkynde ligeså mange dages aflad for menigheden, som 
samme steds påhører prædikenen. Idet vi godkender og billiger alle nå
der og bevillinger, som er skænket nævnte nonner af vore forgængere1), 
stadfæster vi dem, så vidt vi har ret dertil. Til vidnesbyrd om alt dette 
er vort segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens år 
1335 dagen efter pave St. Gregors dag.

1) Jf. DRB II 9 nr. 426.

201 1335. 13. marts. Roskilde.
Biskop Jens af Roskilde pålægger sit stifts sognepræster een gang om året på 

en helligdag at lade foretage en indsamling i deres kirker til fordel for Roskilde 
Agnete kloster og eftergiver dem, der yder bidrag, 40 dages kirkebod.

Original i rigsarkivet.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle sognepræ
ster i sit stift, til hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.

Idet vi vil udøve vort hyrdekalds pligter, så at vi med faderlig kærlighed 
og gunst kan hjælpe ynkværdige personer og fromme stiftelser i vort stift, 
føler vi særligt med nonnerne i Roskilde Agnete kloster, til gunst for hvem 
vi af et velvilligt og hengivent sind strengt befaler Eder alle og enhver 
på grund af mangfoldige mangler og forødelser hos dem, at I med flid 
sørger for dette klosters genopbygning og understøttelse, ved på en fest
dag i året, som førnævnte nonner ved deres sendebud vil bede Eder om, 
uden at dette må være skade for St. Lucius’ kirke1), i Eders kirke at lade 
deres tavle gå rundt blandt de troende, og vi eftergiver barmhjertigt 
med Gud i kraft af vor myndighed alle, der føler sand anger og skrifter 
og rækker dem en hjælpende, 40 dage af den dem pålagte bod. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i 
det herrens år 1335 dagen efter paven St. Gregors dag.

1) Domkirken i Roskilde.
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1335. 15. marts. 202
Jakob Poulsen, dekan i Roskilde, pantsætter Niels Drukken sin gård i Øster 

Dråby for 10 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg i sandhed 
skylder indehaveren af dette brev, den gode mand Niels Drukken, 10 
mark sølv efter kølnsk vægt, at betale fuldt ud til første St. Hans dag; 
herfor pantsætter jeg med dette brev samme Niels min gård i Øster Dråby 
med alle dens tilliggender på det vilkår, at hvis nævnte gård ikke bliver 
indløst til nævnte termin, forpligter jeg mig til derefter at overgive ham 
eller hans arvinger en mark korn som landgilde af samme gård til den 
efterfølgende mortensdag i staden Slagelse, og således hvert år på mor
tensdag, indtil nævnte sum sølv fuldt bliver betalt til en St. Hans dag, 
uden at dette på nogen måde afkortes i hovedstolen. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1335 
onsdagen efter St. Gregors dag.

1335. 17. marts. Odense. 203
Grev Gerhard 3. af Holsten tager Odense under sit værn og stadfæster byens 

privilegier.

Original i rigsarkivet.

Gerhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, som får 
dette brev at se eller høre, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, og erklærer 
offentligt, at vi har taget indehaverne af dette brev, vore kære rådmænd 
og borgere i Odense, alle og enhver, sammen med deres husstande og 
alt deres rørlige og urørlige gods, som tilhører dem overalt i og udenfor 
nævnte stad under vor fred og beskyttelse til særligt værn. Vi overlader, 
tilstår og indrømmer desuden gavmildt vore nævnte rådmænd og bor
gere og godkender, bekræfter og stadfæster så godt vi kan med dette vort 
brev alle friheder og nåder med hensyn til told eller jurisdiktion eller 
alt andet, uanset dets betegnelse, myndighed, nytte eller tarv, og som 
de vides fyldigst og friest at have fået af Danmarks konger, således som
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det klart fremgår af breve, opsatte herom. Vi befaler derfor og forbyder 
strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres 
officialer eller nogen anden uanset hans stand eller stilling på nogen 
måde fordrister sig til at forhindre eller antaste nævnte rådmænd eller 
vore borgere eller nogen af deres husstande på personer eller ting imod 
de friheder og nådesbevisninger, som er tilstået dem af Danmarks konger, 
som forudskikket, såfremt de vil undgå vor harme og skyldige hævn. 
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Odense 
i det herrens år 1335 fredagen før den søndag, hvor man synger Oculi.

204 1335. 26. marts.
Befuldmægtigede fra stæderne Gent, Brügge, Ypern, Dordrecht, Middelburg og 

Zierikzee afsiger kendelse i striden mellem Lübeck og Hamburg og Stavern, hvorved 
bl, a. nogle borgere fra Stavern tilkendes erstatning for et overfald på markedet i 
Falsterbo fra nogle lybske borgeres side.

To originaler i Hamburg og Gent.

I Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen. Alle, som får dette 
brev at se eller høre læse, skal vide, at vi Tomas af Vaernewijc og 

Wasseljin af Leyns på staden Gents vegne, Jan Walkier og Jan af Harle- 
beke på staden Brügges vegne, Willem Boudijn og Henrik Slavarijs på sta
den Yperns vegne, Giselbrekt, hr. Jakobs søn, og Jan Maleghijs, Jans 
søn, på staden Dordrechts vegne, Claes Moscets søn og Jan Hugos søn 
på staden Middelburgs vegne, Waddijn Henriks søn og Willem Spaen, 
Willems søn på staden Zierikzees vegne voldgiftsmænd, udpeget og indsat 
af de førnævnte stæder for at afsige kendelse og træffe afgørelse i de stri
digheder, som indtil idag har været mellem stæderne Lübeck og Hamburg, 
forsåvidt det angår dem begge, på den ene side og staden Stavern og 
abbeden fra Stavern og Engelbrekt af Woldrichem, hans nevø, på den 
anden har afsagt vor kendelse og dom for at bevise og kundgøre i hen
hold til alt, som er forelagt os på den måde, som herefter skrevet står . . . 
Fremdeles eftersom Pieter Mante, Winoud Altegra, Tideman Jonghe, Evas 
søn, Geltmar, hans broder og Tideman Pilgrims søn fra Stavern klager 
over, at de i Falsterbo på det frie marked under fredsforhold er bleven 
hårdt slået og såret og at der blev forøvet stor forsmædelse af borgerne 
i Lübeck, som i sildetiden var i Skåne, og eftersom borgerskabet ikke vil 
lægges dette til last, men indrømmer, at de havde en borger med sig, som
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havde stillet sikkerhed overfor deres foged, hvis der opstod erstatningskrav 
overfor staden, således som vi har forstået, så siger vi og dømmer, at han 
fra Lübeck, som har stillet sikkerhed, som førnævnt er, skal med sine 
hjælpere give Peter Mante for hans svie og smerte 5 pund grot tournois, 
Geltmar Jonghe, Evas søn, 20 skilling grot, Tideman hans broder 10 
skilling grot, Tideman Pilgrims søn 10 skilling grot og Winoud Altegra 
10 skilling grot at betale i tiden fra nu af og indtil førnævnte første 
søndag efter pinse. Og sker det, at de ikke gør det, så skal staden 
Lübeck udrede pengene til de omtalte personer indenfor omtalte termin 
og lade kravet gå videre til deres borgere i fremtiden, da de har dem i 
deres magt. Dette skete i det herrens år, da man skrev hans kødvorden 
1335 søndagen efter vor frues bebudelse, som var den 26. marts.

1335. 28. marts. Ribe. 205
Jon Bonde, borger i Ribe, forpligter sig til at skøde Ribe domkirke gods i Varde 

syssel til gengæld for det gods, han har fået af bispestolen i Framlev.

Afskrift hos Ter pager.

Jon Bonde, borger i Ribe, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette brev forpligter mig og mine 
arvinger til at overdrage, overgive og skøde kirken i Ribe til vin og nad
verbrød sammesteds gods i Vardesyssel til evig besiddelse til godt og vel 
14 øre korn i alle tre sorter1) i årlig afgift af jord, der er tilstrækkeligt 
frugtbar og også frugtbringende. Disse2) jorder, som skulle overdrages 
af ham eller hans arvinger til vor førnævnte kirke med kreaturer og byg
ninger og sæd, skal rigeligt have ydet såmeget i fordums dage og skal 
også med lethed yde så meget i fremtiden, især da hr. Jakob, af Guds nåde 
biskop af Ribe, og hele kapitlet sammesteds på grund af den fjerne be
liggenhed med fuld ret har solgt og overgivet mig samme kirkes gods i 
Framlev sogn i Åbo syssel, som var beregnet til omtalte brug for samme 
kirke, dog således at det overlades min inderste samvittighed yderligere 
at overføre noget gods til ovennævnte kirke, dersom det (mig) overgivne 
gods overstiger det (dem) overdragne gods i værdi, efter at begge godsers 
forhold omhyggeligt er taget i betragtning og overvejet og gensidigt sam
menlignet. Til vidnesbyrd herom er vor stads segl sammen med mit eget
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hængt under dette brev. Givet i Ribe i det herrens år 1335 tirsdag efter 
Marie bebudelsesdag.

1) Hvede, rug, og byg. — 2) Disse jorder ... i fremtiden er et referat af pågældende 
passage i brevet.

206 1335. 29. marts.
Jens Eriksen, høvedsmand på Bornholm, skænker kapitlet i Lund 11 gårde på 

Bornholm, mod at dette afholder hans, hans hustrus og slægtninges årtid i Lunds 
domkirke.

Afskrift i Lundebogen.

Jens Eriksen, høvedsmand på Bornholm, til alle, der får dette brev at 
se eller høre, hilsen med alles frelser.

Eftersom tidens gang på grund af den menneskelige naturs skrøbelig
hed dagligt uigenkaldeligt fører til undergang, indtil alt, som er født, 
vender tilbage til støvet, vil jeg, mens jeg kan, med bistand af Guds nåde 
tilbytte mig syndernes forladelse til det evige liv med de forgængelige 
goder, Gud har skænket mig. I den hellige og udelelige treenigheds navn 
efter moden overvejelse og oprigtig vilje giver, skænker, overdrager og 
skøder jeg derfor til evig besiddelse og hjemler jeg med dette brev mod 
krav fra nogens side, til ære for den glorværdige jomfru Marie, St. Lau
rentius og alle helgenerne, det ærværdige Lundekapitel alt mit neden
nævnte gods på Bornholm til en værdi af 67 mark gamle penge i indtæg
ter, rørligt og urørligt, med samme gods tilliggender, alle som een, nem
lig marker, enge, græsgange, skove, fiskevande, møller og virninger og 
alt andet, vådt og tørt, uanset dets benævnelse: Først en gård i Bodilsker 
sogn i Sønder herred, som Israel ejede; den har to okser, 4 køer, 10 får og 
to pund i virning, og på denne gård kan udsås tre læster korn og mej es 
100 læs hø. Fremdeles en gård i samme sogn, som Gudbjørn Majesen 
havde; den har to okser, to køer, 10 får og 2r/2 pund korn i virning, og 
på denne gård kan udsås 8 pund korn og mejes 14 læs hø. Fremdeles en 
gård i Povlsker sogn i samme herred, som Jens Degn ejede; den har to 
okser og 4 pund korn i virning. Fremdeles en gård i Klemensker sogn i 
Hasleherred, som Alexander Allesen ejede; den har to okser og to pund 
korn i virning. Fremdeles en gård i Ibsker sogn i Østerherred, som Jens 
Pedersen kaldet Puke ejede; den har 4 køer, en okse og et pund korn i
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virning, og på den gård kan udsås 5 pund korn og mejes 6 læs hø. Frem
deles en anden gård i samme sogn, som samme Jens Pedersen havde; 
den har een okse, een ko og eet pund korn i virning, og på den kan udsås 
3 pund korn og mejes 3 læs hø. Fremdeles 5 gårde, som Niels Pedersen 
ejede, først en gård i Østermarie sogn i Rønne herred med to pund byg 
og to okser i virning; fremdeles en anden gård i Ibsker sogn i Østerherred 
med to okser og to pund korn i virning; fremdeles en tredie gård i Bodils
ker sogn i Sønderherred med een okse og eet pund korn i virning; frem
deles en fjerde gård i samme herred med to okser og i72pund byg i vir
ning; fremdeles en femte gård i samme sogn, som nævnte Niels Pedersen 
ejede, med to okser og eet pund byg i virning. For alt det ovennævnte 
gods, som jeg har givet, overdraget og skødet nævnte ærværdige Lunde
kapitel, har samme ærværdige kapitel i sandhed lovet og med sit åbne 
brev1) fast forpligtet sig til højtideligt at afholde og fejre nedennævnte år
tider i Lundekirkens store kor: Først årtiden for den ærværdige fader min 
broder hr. Karl, Lunds fordums ærkebiskop, lykkelig ihukommelse, på 
ottendedagen efter hans død. Fremdeles årtiden for min fader Erik og 
min kære moder fru Ingerd, for Peder kaldet Kalv og fru Edel, min kære 
hustru Gertruds forældre, som skal afholdes på samme måde ottendedagen 
efter apostlen St. Jakobs dag2). Fremdeles min årtid, når Gud kalder mig 
bort fra dette liv. Fremdeles min kære hustrus årtid, når der hænder hende 
noget menneskeligt. Fremdeles en årtid særskilt for hr. Knud, ærkedegn 
i Lund. Fremdeles en årtid for hr. Kristian, provst i Gamtofte og kannik 
i Lund, således at 4 mark penge, som kommer ind fra førnævnte gods 
omtalte indtægter på 67 mark, årligt særskilt uddeles på hver årtid mellem 
kannikerne, vikarerne og de fattige peblinge, som besøger koret på nævnte 
årtider, og også mellem andre fattige på følgende måde: Først til de kan
niker, der besøger koret på nævnte årtider, to mark penge. Fremdeles 
skal een mark penge udbetales til vikarerne og de fattige peblinge og 
een mark penge til andre fattige, som tigger ved dørene. Fremdeles har 
nævnte Lundekapitel fast forpligtet sig til og i sandhed lovet at overdrage 
og prompte udbetale mig og min kære hustru Gertrud 30 mark nye skånske 
penge hvert år på Marie himmelfartsdag i byen Lund, sålænge jeg og 
Gertrud lever, idet det overlader og skænker mig Jens og min hustru Ger
trud alt deres rørlige og urørlige gods med alle dets tilliggender i byen 
Oja ved Ystad at råde frit over efter vort behov for vore dage. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med mine kære brødre, herrene ærkedegnen
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Knud og provsten Kristians segl hængt under dette brev. Givet i det her
rens år 1335 onsdag efter midfaste.

1) Jf. nr. 158. 2) 25. juli.

207 1335. 30. marts. Tralleborg.
Holger Holger s en af Beddinge, Henneke Mule og Niels Due, bymand i Tralle- 

borg, og Povl Ebbesen, borger i Lund, erkender at skylde Jakob Jonsen af Markie 
40 skilling grot.

Original i det svenske rigsarkiv.

Holger Holgersen af Beddinge, Henneke Mule og Niels Due, bymænd 
i Tralleborg, og Poul Ebbesen, borger i Lund, til alle, som ser dette 

brev, hilsen med alles frelser.
Alle skal vide, at vi i fællesskab og med fælles hånd anerkender, at vi 

skylder og i sandhed står i gæld til den hæderværdige hædersmand Jakob 
Jonsen fra Markie for 40 skilling grot tournois i gode og gangbare mønter 
at betale samme Jakob Jonsen eller hans sande arvinger af os eller vore 
arvinger til dagen før førstkommende mikkelsdag1) uden nogen yderligere 
indsigelse eller udsættelse. Givet i Tralleborg under vore segl i det herrens 
år 1335 torsdag efter søndagen Lætare Jerusalem.

1) 29. september.

208 1335. 2. april. Nykøbing.
Werner Prammule og hans søn Werner erkender at skylde Nikolaus af Buch 

130 mark lybsk.

Original i Rostock.

Werner Prammule den ældre og hans søn Werner til alle, som får 
dette brev at se eller høre, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, idet vi med dette brev tydeligt erklærer, at 
vi skylder og i sandhed står i gæld til den velbyrdige mand hr. Nikolaus 
af Buch1) 150 mark lybsk, at betale ham eller hans arvinger af os eller 
vore arvinger fuldt ud til førstkommende mortensdag om to år fra den 
nu kommende mortensdag at regne. Til vidnesbyrd og sikkerhed for 
dette er vore segl hængt under dette brev. Givet i Nykøbing i år 1235 
efter Guds byrd på den søndag, hvor der synges Judica.

1) Vist præst i Rostock.
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1335. 4. april.
Nr. 210

209
Niels Buddinge erklærer at ville erstatte Jens Bug alle bygninger, som han måtte 

opføre på det ham pantsatte gods i Buddinge.

Original i rigsarkivet.

Niels kaldet Buddinge til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

I skal vide, at jeg lover at erstatte og skadesløsholde indehaveren af 
dette brev Jens Bug for bygninger, hvis han bygger nogen på mit gods 
i Buddinge, som ved mit åbne brev er pantsat ham, førend det indløses 
af mig efter de af os udmeldte gode mænds skøn til indløsningstiden. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det herrens 
år 1335 på bispen og bekenderen St. Ambrosius dag.

1335. 4. april. Ribe. 210
Tingsvidne af Ribe byting, at Henneke Papendorf og på jomfru Vendelborgs 

vegne Klaus Teer s har skødet stadens skolemester Mikkel deres andele i et grund
stykke på St. Hansgade i Ribe.

Tryk hos Terpager.

eder, præst, og Abbe Nielsen, fogder, Jon Bonde over åen, Valbert, 
Daniel, Folkvard Danielsen, Gerike Rostock, Godskalk Mule, Herman 

Muni, Woksman, Jens Varsen, Gunni Terkelsen, Bjerund Låg, Tideman 
Lille, Mads Tolvsen og Mads Gydesen, borgere i Ribe, til alle, som 
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi i det herrens år 1335 på bispen St. Ambrosius dag 
var tilstede på vort ting i Ribe, så og hørte, da Henneke, kaldet Papen
dorf, på samme ting stod frem og overlod og friede halvdelen af det grund
stykke, som Folkvin, kaldet Oom besad i St. Hansgade mellem Tideman 
Lilles gård sammesteds på den ene side og præsten ved vor frue kirkes gård 
på den anden, for den velbyrdige j omfru Vendelborg, datter af salig Wilken, 
hvem der også tilkom en part i dette grundstykke ifølge arveret, og han 
skødede det til Klaus, kaldet Teers, vor medborger, samme jomfrus on
kel, på jomfruens vegne. Men den anden halvdel, tilhørende såvel ham 
som hans hustru pantsatte han til den gode mand hr. Mikkel, præst og 
vor stads skolemester, for 6 pund sterling, nemlig således, at hvis den ikke 
indløstes af ham inden første St. Hansdag, skulle den med al ret tilfalde
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hr. Mikkel til evig besiddelse uden nogen anden skødning. Og herefter 
samme dag på tinget overlod, hjemlede og skødede nævnte Klaus Teers 
den halvdel af grundstykket, som på jomfruens vegne som sagt var skødet 
til ham, til førnævnte hr. Mikkel for 4*7 pund sterling, dog således, at 
nævnte penge skulle bero hos hr. Mikkel, indtil der var ydet samme jomfru 
fyldestgørende pantesikkerhed på lovlig vis for, at disse penge ville blive 
anvendt til samme jomfrus tarv af de personer, hvem dette med rette 
påhvilede1)- Og dette, vil vi, skal være vitterligt for alle, hvem det ved
rører. Til vidnesbyrd om alt dette er vore segl hængt under dette brev. 
Handlet og givet ovennævnte herrens år og dag.

1) Værgerne.

211 1335. 18. april. Roskilde.
Klaus Gyncekesen, borger i Roskilde, skøder Roskilde Clara kloster 6 boder i 

Holbæk for sin årtid.

Original i universitetsbiblioteket.

Klaus Gyncekesen, borger i Roskilde, til alle, som ser dette brev^ 
- hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at jeg med dette brev til bod for min og mine forfædres 
sjæle testamenterer, skænker og skøder indehaverne af dette brev, kon
ventet og søstrene i Roskilde Clara kloster et grundstykke med seks boder 
eller bopæle i Holbæk, som er tilfaldet mig i arv efter min fader, med alle 
retslige beføjelser, som har tilkommet mig indtil nu på samme, at besidde 
til evig tid, på det vilkår, at omtalte søstre hvert år om lørdagen i påskeugen 
eller dagen før martyren St. Jørgens1) dag højtideligt skal holde årtid for 
mig og min elskede hustru Katrine og for mine forfædre, og de skal der
udover på samme tid lade afholde min årtid til evig tid på samme måde 
i franciskanerklostret, hvor jeg har valgt mit gravsted, idet alle andre 
betingelser er aftalt mellem os, således som de bestemt har forpligtet sig, 
i et af konventet og omtalte søstre affattet brev herom overfor mig og mine 
arvinger og overfor de nævnte franciskanere. Til vidnesbyrd om denne 
gave, anordning og forpligtelse er mit segl sammen med mine kæres segl, 
nemlig Gynceke af Falkendale, min broder, Gynceke den yngre, min 
søn og Jakob Gudmundsen, min svoger, hængt under dette brev. Givet 
i Roskilde i det herrens år 1335 tirsdagen efter påske.

1) 23. april.
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1335. 20. april. Alevad. 212
Biskop Peder af Odense udsteder en forordning for Lolland om forhøjelse af 

ofrene til præsterne.

Afskrift i Karen Brahes kopibog.

Broder Peder, af Guds nåde biskop af Odense, til de gode og hæder- 
værdige mænd, som bor på Lolland, hilsen evindelig med Gud.

Sognepræster og præster på Lolland har ved klage underrettet os om, 
at blandt de forskellige skader og mangfoldige uretfærdigheder, som de 
til stadighed tynges af, har de fremfor alt i allerhøjeste grad lidt tab ved 
kobberpengenes forringelse ved offer, tiende, begravelse, kvindernes ind- 
ledelse efter fødsel og kirkens andre indtægter og oppebørsler, som plejer 
at oppebæres i nævnte kobberpenge, og de lider stadig tab, så at de på 
ingen måde kan leve af deres embeder. For at imødegå disse skadelige og 
utålelige byrder, så vidt Gud vil tillade det, træffer vi passende forholdsregler, 
så de, der betjener alteret, delagtiggøres i alterets frugter, da enhver ar
bejder bør have sin løn. Vi bestemmer og forordner med de bedste mænds 
råd, som vi har indhentet herom, at enhver husfader for sig og sin hustru, 
børn og undergivne for messeofret på de helligdage, tolv dage om året, 
hvor de tidligere havde pligt til at ofre, skal ofre tre sterling eller en 
værdi, svarende til tre sterling. Fremdeles skal en kvinde ved indledelse 
efter fødslen betale præsten en mark voks med to sterling eller fyldestgøre 
præsten herfor efter hans vilje og godkendelse og således indledes (i kir
ken). Fremdeles ved begravelse eller på den 30. dag1) eller ved årtiden 
skal han ofre tre sterling for hver dødsmesse, men ved bryllup skal han 
betale 1 mark voks med to sterling for hvert lys. I tiendebetaling af levende 
husdyr af et til fem stykker skal der foretages en sand vurdering2) og heraf 
skal tiendedelen gives som tiende til præsten. Vi befaler derfor alle og en
hver, at de velvilligt betaler førnævnte summer, alle som een, når de for
falder, såfremt de vil undgå kirkens straf. Vi pålægger alle præster o.s. v., at 
de, når de modtager førnævnte, skal tage de enkeltes midler i betragtning 
og modtage med taknemmelighed, som de kan forsvare det for Gud. Til 
vitterlighed om denne forordning og anordning er vort segl hængt under 
dette brev. Handlet i Ålevad i det herrens år 1335 torsdag efter påske.

j) Efter begravelsen, hvor bosopgørelsen fandt sted. — 2) Meningen er formo
dentlig, at når man er kommet op på seks stykker eller mere, svares der eet stykke 
i tiende.
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213 1335. 23. april.
Staden Kampen lover at holde de udsendinge, som de sender til kong Magnus 

af Norge, skadesløse for eventuel fængsling.

Afskrift i Kampen.

Vi scabinere og råd fra Kampen gør vitterligt for alle, at vi i denne 
tid udsender i vor stads ærinde disse mænd til kongen af Norge, hvor
for vi lover dem: Sker det, hvad Gud forbyde, at de kommer i fængsel, 

medens de er i dette ærinde, lover vi at udløse dem heraf og holde dem 
skadesløs herfor, undtagen i Westfalen, hvis de kommer der på tilbage
rejsen. Til vitterlighed herom er dette beseglet med vor stads segl i året 
1335 søndagen efter påske.

214 [1335. 23. april — 7. november].
Staden Kampen besvarer de klager, som kong Magnus af Sverige har rettet mod 

dem for deres adfærd på skånemarkedet.

To originaler i Kampen.

A'.

Svar på de anklager og (og beskyldninger for) ulydighed, som kongen 
af Sverige og Norge anklager scabinerne, rådmændene og menigheden 

i Kampen for. (1) For det første, når han siger, at de i almindelighed 
køber og sælger i sølv, i grot og sterling og med anden mønt og værdimåler 
og ikke med den herre konges mønt, nemlig den nye Lundemønt, svarer 
scabinerne og menigheden i Kampen, at deres bymænd, som besøger 
landet Skåne, ikke køber med sølv, grot og sterling, men de siger, hvad 
der er deres ret og gammel sædvane: Fra den tid, da de begyndte at 
besøge omtalte land Skåne med deres handelsvarer, har de haft den sæd
vane, at de i sildefangstens tid skulle købe silden med landet Skånes penge 
og ikke med anden mønt, og efter at de har købt silden, har de en frist 
på tre dage til at betale sælgerne, og så på tredjedagen eller forinden, 
hvis sælgeren kommer til deres boder, skal køberen betale sælgeren for 
hans sild med landet Skånes penge; men hvis en køber, som er en af vore 
bymænd, har nogle handelsvarer i sin bod, som sælgeren af helt fri vilje 
vil modtage som betaling i stedet for sine skånske penge, kan vor bymand 
give disse handelsvarer, og herved pådrager han sig ikke nogen straf fra 
den herre kongens eller hans fogeders side; men hvis sælgeren ikke vil
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have disse handelsvarer, så skal køberen, vor bymand, betale sælgeren 
for hans sild på tredjedagen, således som sagt er, med landet Skånes penge, 
når blot der findes skånske penge hos den herre konges veksellerer. (2) 
Fremdeles med hensyn til det andet punkt, når kongen siger, at de med 
væbnet hånd er draget til hans fogedi, som benævnes Knæ, og der med 
vold bortførte en fange, som var grebet på fersk gerning, fra fængslet, 
svarer scabinerne og menigheden i Kampen, at ingen af deres bymænd 
overværede denne handling, og at de er aldeles uskyldige i handlingen, 
og at de vil rense sig for den handling, som loven kræver. (3) Fremdeles 
med hensyn til det tredje punkt, når den herre kongen siger, at de med 
voldelig hånd bortførte en mand i Malmd, som ikke var dømt og heller 
ikke, som landsloven forlanger, ført for domstolen, og uden grund hals
huggede ham, svarer scabinerne og menigheden i Kampen og klager til 
den herre kongen over, at Sigfred Ribbing forfølger dem med dødeligt 
fjendskab udover det venskabelige forlig, afsluttet mellem hr. Knud Porse 
og alle hans slægtninge som den ene part og os som den anden på Eskils, 
kaldet Skånes1) vegne, og han har taget en kogge fra os i Øresund under 
Eders herredømme og har fanget alle, som var ombord på koggen og 
holder endnu nogle fængslede; på denne kogge var der en sømand, som 
ikke var vor bymand; han traf i Malmd en mand, som havde frataget 
ham hans klæder på koggen, og som nu var iført dem; han gik til Eders 
foged og klagede til ham over denne, som således havde berøvet ham 
hans klæder og iført sig dem, for at han skulle skaffe ham lov og dom over 
ham; fogeden svarede, at dertil var han rede, og sendte sin svend med 
ham, som førte denne for fogeden, og der anklagede førnævnte sømand 
for den herre kongens foged ham for at have røvet hans klæder; og den 
anklagede erkendte dette, at han havde gjort det på Sigfred Ribbings 
vegne; så bad sømanden, da han indså dette, om, at fogeden ville skaffe 
ham rettens fyldest, og fogeden svarede, at det nu var temmeligt sent, 
men hvis han ville vente til den næste dag, så ville han skaffe ham hans 
ret; så sagde førnævnte sømand, at han ville gøre det, når blot fogeden 
ville holde anklagede fængslet og om morgenen føre ham for retten, og 
fogeden svarede, at han ville gøre dette; dog hvis fangen undslap eller toges 
fra ham, ville han være uskyldig overfor ham; så sagde sømanden til fogeden, 
at denne havde udplyndret ham i den herre kongens land og havde til
stået rovet i den herre kongens land, så fogeden var forpligtet til at holde 
ham fængslet og føre ham for domstolen; og fogeden svarede, at han ikke
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skulle gøre mere end ovenfor nævnt; og så spurgte sømanden fogeden, hvor
dan han ville behandle førnævnte røver, og fogden svarede, at han skulle 
gøre med ham, hvad retfærdighed krævede; så syntes sømanden og mange 
andre købmænd, som da var tilstede, at når han havde begået rovet i kon
gens land og tilstod rovet i kongens land og for fogeden, og fogeden nægtede 
at bringe røveren for retten om morgenen og befalede ham at gøre med 
røveren, hvad retfærdighed krævede, at han ikke kunne gøre ham bedre ret 
end at lade ham halshugge; og derfor siger scabinerne og menigheden i Kam
pen, at de er uskyldige i denne handling, da førnævnte sømand ikke var 
deres bymand. <4) Fremdeles med hensyn til det fjerde punkt, at de offent
ligt, midt om dagen under deres banner med godt 500 væbnede mænd 
drog fra Skandr til Malmd, og det alene for at kongens fogeder aldeles 
ikke skulle opnå ret over deres landsmænd for det allerede begåede mand
drab, svarer scabinerne og menigheden i Kampen, at det dagligt blev 
sagt dem, at Sigfred Ribbing ville lægge baghold for og fange de køb
mænd, som rejste mellem Malmd og Skandr og Falsterbo og ligeledes, 
hvis han kunne, forhindre dem, der lå i Malmd; derpå red fogederne 
fra Tyskland til fogeden i Malmd og de fortalte fogeden dette og bad 
ham om at forsvare og beskytte de købmænd, som boede der, og de øv
rige, som rejste mellem Malmd og Skandr og Falsterbo, for at de ikke 
skulle forulempes af Sigfred Ribbing og hans kumpaner, eftersom køb
mændene opholdt sig i kongens land og på hans markeder og gerne 
ydede kongen, hvad de efter loven skulle; hertil svarede fogeden, at han 
gerne ville forsvare dem, der opholdt sig i Malmd, hvis han kunne; men 
købmændene, som rejste mellem Malmd og Skandr og Falsterbo, sagde 
han, måtte sørge således for sig selv og rejse så sikkert og drage gennem 
landet med så stor magt, at de kunne forsvare sig selv og deres. Derefter 
hændte det, at omtalte svend blev draget ind i sagen om det rov, som 
han havde begået mod den sømand, som var ombord i koggen, som 
Ribbung tilegnede sig, han som halshuggedes, således som ovenfor for
talt, og af den grund rejste fogeden i Malmd anklage mod nogle købmænd, 
almindeligt kaldet ummelandsfarere, som opholdt sig dér, og der blev 
fastsat en tingdag herom mellem fogeden sammesteds og samme købmænd, 
nemlig til førstkommende tirsdag; købmændene sendte deres breve til deres 
fogeder i Skandr, hver købmand til sin, at de skulle indfinde sig og støtte 
dem under tingstævnet, så at de kunne få deres ret, og de vovede ikke 
uden videre at ride derhen, da de havde fogedens ord for, at de skulle
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sørge sådan for sig under rejsen, at de kunne forsvare sig selv og deres, 
hvorfor hver foged tog nogle af deres bymænd med sig, for at de kunne 
drage med dem til ovennævnte tingdag, og de lod alle deres bymænd 
forblive udenfor Malmb, men hver foged tog to af sine byboere med sig 
for sammen med dem at forhandle med fogeden på tinge, og de bad 
fogeden om, at han skulle lade dem være kvit i denne sag, da de var uskyl
dige i denne handling; han svarede, at det vovede han ikke at gøre, men 
at den herre kongens råder om kort tid ville komme til Skanbr; og vi for
handlede i venskabelighed med ham i nærværelse af fogederne fra Lubeck, 
Stralsund, Wismar, Rostock og Greifswald om, at han skulle udsætte sa
gen og stille den i bero indtil otte dage efter de herrer råders ankomst 
til Skanor; men scabinerne siger, at de er uskyldige, fordi deres bymænd 
ikke drog med for at forhindre, at fogederne kunne opnå retfærdighed 
af deres landsmænd, men alene af den grund, at de ikke skulle forhindres 
af Sigfred, da de var advaret herom af fogedens beretning, således som 
ovenfor er sagt. <5) Fremdeles med hensyn til det femte punkt, når han 
siger, at de på højlys dag og under fem bannere stormede ind i Falsterbo 
og der brændte den herre kongens gods og fangede nogle af hans mænd, 
plyndrede andre og tilføjede nogle svære sår, svarer scabinerne og menig
heden i Kampen, at da deres bymænd og ummelandsfarere lå i Skanor, 
blev de dagligt advaret om, at Ribbing ville komme til Skanor og med 
sin magt hindre dem på deres personer og gods; da de erfarede dette, 
gik de til gælkeren sammesteds og underrettede ham derom, ligeledes til 
Kristian, kaldet Øg, da foged i Falsterbo og til alle øvrige fogeder i landet 
Skåne på kongens vegne og bad dem, hvis Ribbing skulle komme derhen 
med al sin magt og ville hindre dem, da at meddele dem det, og de 
bad dem om at forsvare dem, så at der ikke påførtes dem nogen vold, 
da de var i den herre kongens land og på hans markeder; de svarede, 
at hvis de erfarede, at Ribbing ville komme for at påføre dem vold, ville 
de underrette dem. Siden sendte Kristian, kaldet Øg, foged i Falsterbo, 
sin svend, kaldet Krog, til dem og lod dem sige, at Ribbing var i lands
byen, kaldet Hagen, med 60 bevæbnede mænd, og at han havde mange 
liggende i klitterne, hvis antal han ikke kendte, og hvis de ville have fat 
i dem, skulle de drage afsted så hurtigt de kunne; derefter drog de afsted 
med al den magt, de evnede, for at hindre Ribbing alene og hans 
kumpaner og ingen anden; men da de ikke fandt Ribbing der, vendte 
de fredeligt tilbage og på tilbagevejen blev nogle tilbageholdt, som for-

2. Række. XI. 12
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mentes at være Sigfred Ribbings hjælpere; men da de forstod, at de ikke 
var Sigfreds hjælpere lod de dem velvilligt løs, og der blev sagt dem, at 
hvis de havde mistet noget, skulle der ydes dem erstatning, og alt hvad de 
kunne bevise at have tabt, fik de fuld erstatning for. Fremdeles på hen
vejen til Falsterbo kom der mange danske og tyske til og adskillige andre 
og nogle hytter blev brændt der, men heri er vore bymænd uskyldige og 
bør, som de skal efter loven, kunne rense sig, fordi de ikke var delagtige 
i denne brand. (6) Fremdeles med hensyn til det sjette, når han siger, 
at de har dræbt nogle i Skanor og såret nogle, såvel mænd som kvinder, 
alvorligt, svarer scabinerne og menighed i Kampen, at de er uskyldige i 
denne sag, og at de, som loven kræver, vil rense sig.

1)1325 1. juli (DRB II 9 nr. 200).

B:

Scabinerne og menigheden i Kampens svar på de punkter, hvor den berømmelige 
konge af Sverige og Norge rejser anklage og beskyldninger mod dem.

(1) For det første når han siger, at de i almindelighed køber med sølv, 
grot og sterling, og ikke med kongens mønt, nemlig den nye Lundemønt, 
svarer de, at deres bymænd, som besøger landet Skåne under sildefang
sten, ikke køber med sølv, grot og sterling, og de siger, hvad der er deres 
ret og gammel sædvane, så at man ikke mindes noget herimod: Fra den 
tid, hvor de begyndte at besøge landet Skåne med deres handelsvarer, 
har de haft den sædvane, at de i sildefangstens tid skal købe silden med 
landet Skånes penge og ikke med anden mønt; og efter at de har købt, 
har de en frist på tre dage til at betale sælgerne, og så på tredjedagen eller 
forinden, hvis sælgeren kommer til køberens bod, skal køberen betale 
sælgeren for sin sild med landet Skånes penge. Men hvis køberen i sin 
bod har nogle handelsvarer, som sælgeren af fri vilje vil modtage for 
den betaling, som skal erlægges til ham i landet Skånes penge, kan køberen 
give ham disse, og herved ifalder han ikke nogen straf til den herre konge 
eller hans fogeder. Men hvis sælgeren ikke vil have disse, så skal køberen 
betale ham for hans sild, således som sagt er, i landet Skånes penge, når 
blot førnævnte penge kan fås hos den førnævnte herre konges veksellerer. 
<2) Fremdeles når den herre konge siger, at de med væbnet hånd er 
draget til Knæ, og der har bortført en fange fra fængslet, svarer de, at 
ingen af deres bymænd overværede denne handling, og at de vil bevise 
deres uskyld i sådan handling, således som de skal efter loven. {3) Til
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det klagepunkt, den herre konge retter mod scabinerne og menigheden i 
Kampen for at de har bortført en mand i Malmd, som de halshuggede, 
svarer bisiddere og klager til den herre konge over, hvorledes Sigfred Rib- 
bing forfølger dem med dødeligt fjendskab udover det venskabelige for
lig, som blev sluttet mellem hr. Knud Porse og hans frænder som den ene 
part og bisidderne som den anden på Eskils, kaldet Skånes vegne, salig 
ihukommelse1). Han tog en kogge fra deres bymænd i Øresund under den 
herre konges område og fangede de ombordværende og holder endnu nogle 
fanget. På samme kogge var der en sømand, som tjente for sit brød, og 
som ikke var deres bymand. Han traf i Malmd en mand, som havde fra
røvet ham hans klæder på koggen, og som der i Malmd gik iført dem; 
han gik til den herre konges foged sammesteds for at fremføre klager for 
ham mod denne, som havde frarøvet ham hans klæder, og gik der i hans 
nærværelse iført dem, og han krævede, at der skulle gives ham rettergang 
derom; og fogeden svarede, at hertil var han rede, og sendte sin svend 
med ham, som førte røveren for fogeden, og der førte førnævnte sømand 
ham for retten, fordi han havde frataget ham hans klæder og der gik 
om iført dem, og den førnævnte anklagede erkendte dette for førnævnte 
foged, men sagde, at han havde gjort det på Ribbings vegne, men søman
den trængte yderligere ind på fogeden, for at han skulle give ham ret over 
denne; og fogeden svarede ham, at han, fordi det var sent, ville vente 
til næste dag, og så ville han være der for at give ham hans ret; sømanden 
godkendte dette på den betingelse, at fogeden holdt ham under bevogt
ning og om morgenen førte ham for domstolen, og fogeden sagde, at han 
ville gøre det, men hvis fangen undslap eller fratoges ham, ville han ikke 
beskyldes herfor, og sømanden svarede, at eftersom han havde udplyndret 
ham i den herre kongens land og tilstået udplyndringen for den herre 
kongens foged, skulle fogeden bevogte ham og føre ham for retten, og 
fogeden sagde, at han ikke ville gøre mere, end før er sagt. Så spurgte 
førnævnte sømand fogeden, hvorledes han skulle forholde sig med sin 
røver, og han svarede, at han skulle gøre med ham som loven krævede. 
Da syntes førnævnte sømand og mange andre købmænd, som var tilstede, 
at eftersom røveren tilstod det røveri, som han havde begået, og fogeden 
hverken ville bevogte ham eller føre ham for retten om morgenen, og han 
havde befalet ham at gøre med røveren, hvad loven krævede, at han ikke 
kunne gøre ham bedre ret end at lade ham halshugge. Og da omtalte 
sømand ikke er deres bymand, siger bisidderne, at de ikke med rette

12*
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kan beskyldes for denne handling. <4) Til det klagepunkt, som kongen 
retter mod scabinerne og bymændene i Kampen, når han siger, at de 
offentligt under deres bannere brød ind i Malmö med 500 væbnede mænd 
alene for at kongens foged ikke skulle få ret af deres landsmænd, svarer 
scabinerne, at der dagligt blev sagt til dem, at Sigfred Ribbing lagde bag
hold for deres bymænd og andre købmænd, som rejste mellem Malmö 
og Skanör og Falsterbo og ligeledes for dem, som lå i Malmö, og at han 
ville fange dem, hvis han kunne. Derpå red de tyske fogeder til Malmö 
og underrettede fogeden derom, idet de bad ham om at forsvare dem, 
der lå der, og de øvrige, som rejste mellem Malmö og Skanör og Falsterbo, 
mod Ribbing og hans kumpaner, da de lå i kongens land og på hans 
markeder og gerne ville adlyde den herre konge i al hans ret. Hertil sva
rede fogeden, at han ville forsvare dem, som lå i Malmö, men om de 
rejsende fra Skanör til Malmö og Falsterbo sagde han, at de skulle sørge 
for sig selv på rejsen, så de kunne drage i sikkerhed. Siden hændte det, 
at en sømand rejste sag mod en røver, som havde frataget ham hans 
klæder i den kogge, som Ribbing tog fra bymændene fra Kampen, og 
han lod ham halshugge, og for denne gerning anklagede fogeden nogle 
købmænd sammesteds. Herom blev der fastsat en tingdag mellem dem, 
nemlig den nærmest følgende tirsdag. Købmændene sendte deres breve 
til deres fogeder i Skanör, enhver til sin, om at de skulle komme og støtte 
dem på det tingstævne, de skulle have med fogeden. De vovede ikke at 
drage afsted uden godt værn, da de tidligere havde fogedens ord herfor, 
og af den grund tog hver foged nogle af sine medborgere med sig, for at 
de kunne drage afsted med dem. Men efter at de var draget afsted, efter
lod de dem udenfor Malmö, og hver foged tog to medborgere med sig, 
og tog ind til fogeden for at forhandle med ham på tinge, og de bad 
fogeden om at lade dem være kvit i denne sag, da de var uskyldige heri. 
Han svarede, at det vovede han ikke at gøre, men den herre konges råder 
ville om kort tid komme til Skanör; og de forhandlede der i venskabelig
hed med ham i nærværelse af fogederne fra Lübeck, Rostock, Stralsund, 
Wismar og Greifswald om, at han skulle udsætte sagen og stille den i bero 
indtil ottendedagen efter de førnævnte råders ankomst, og scabinerne siger, 
at deres bymænd ikke tog afsted, for at kongens fogeder ikke skulde få 
retfærdighed af deres landsmænd, men alene med det formål at forsvare 
sig mod Ribbing og hans kumpaner, da de var advaret herom af fogeden. 
<5) Til det klagepunkt, som den herre konge retter mod scabinerne og
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bymændene i Kampen for, at de under deres bannere brød ind i Falsterbo 
og der brændte den herre konges gods, fangede nogle af hans mænd, 
udplyndrede andre og sårede nogle, svarer scabinerne, at deres bymænd 
og andre købmænd i Skandr dagligt blev advaret om, at Ribbing ville 
komme der og hindre dem med hele sin magt. Da de erfarede dette, 
gik de til landet Skånes gælker og meddelte dette, ligeledes meddelte de 
det til Kristian, kaldet Øg, da foged i Skanør og til de andre fogeder 
der og bad dem om, dersom Ribbing skulle komme der for at hindre 
dem, da at meddele dem det; og de bad dem om at forsvare dem, så at 
der ikke skete dem vold, da de lå i den herre konges land og på hans 
markeder. De sagde, at når de hørte, at Ribbing ville komme, ville de 
meddele dem det. Siden sendte ovennævnte Kristian, kaldet Øg, sin svend, 
kaldet Krog, til dem og underrettede dem om, at Ribbing var i en landsby, 
kaldet Hagen, med 60 væbnede mænd og havde mange liggende tilbage 
i klitterne, hvis antal han ikke kendte, og hvis de ville have fat i dem, 
skulle de tage afsted. Da de hørte dette, tog de afsted med al deres magt 
alene mod Ribbing og mod ingen anden. Men da de ikke fandt Ribbing, 
vendte de fredeligt tilbage, og på tilbagevejen blev nogle tilbageholdt, 
som formentes at være Ribbings hjælpere. Da de erfarede, at de ikke 
var hans medhjælpere, gav de dem velvilligt fri, og der blev sagt dem, 
at hvis de havde mistet noget, skulle det erstattes dem, og hvad de kunne 
bevise at have mistet, erstattede de dem fuldtud. Fremdeles på hjemvejen 
til Falsterbo kom der mange danske og tyske og andre og der blev brændt 
nogle hytter, men heri er vore bymænd uskyldige, og de siger, at de vil 
rense sig herfor, således som de skal efter loven. (6) Fremdeles til det 
klagepunkt, som han retter mod dem, nemlig når han siger, at de dræbte 
nogle i Skandr og sårede andre alvorligt, svarer sscabinerne, at deres by
mænd er uskyldige heri og skal rense sig, som de har pligt til efter loven.

1)1325 1. juli (DRB II 9 nr. 200).

1335. 1. maj. Sønderborg. 215
Åbenrå stadsret, stadfæstet af hertug Valdemar 3. af Jylland.

Original i Kiel.

I Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen. Vi rådmænd og 
borgere i Åbenrå har fastsat og ladet skrive vor stadsret, som kaldes 

skrå, således som den var på kong Valdemars1) tid, på følgende måde:
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(1) For det første, at enhver ankommende, som vil være borger hos os, 
skal give fogeden 2 øre i kobber og rådmændene 2 øre i kobber inden 
6 uger. <2) Fremdeles vor byfred2) strækker sig tilvands til Skærrev; når 
nogen forser sig indenfor dette område og den skadelidte kommer med 
klage til os, skal en borger bøde 3 mark til fogeden og ligesåmeget til 
rådmændene, men hvis det er en fremmed, skal han betale 40 mark og 
ligesåmeget til rådmændene eller forsvare sig med loven. Hvis forseelsen 
er vitterlig, skal overtræderen bøde uden lov3). <3) Fremdeles vor byfred 
strækker sig tillands til Kongslund til den nærmeste bæk der og ligeledes til 
Gunnetved led4) og ligeledes til Kolstrup stenbro4 a) og til bækken Nordenby. 
Enhver som forser sig inden for disse grænser, skal bøde som nævnt er, 
hvis han er borger; hvis han er fremmed, som ovenfor, hvis forseelsen 
er vitterlig; hvis ikke skal han forsvare sig efter loven. <4) Fremdeles 
skal vor fægang være således, som kong Valdemar har skænket os den, 
på syv landsbymarker, nemlig Hostrup, Stubbæk, Årup, Hessel, Gammel- 
Opnør5), Løjt og Brundemark (eftersom) samme herre, kong Valdemar 
købte for sine penge nogle jorder, som kaldes Kongskøb6) på Gammel- 
Opnør og Kolstrup mark af ejerne og uden penge og betaling tilbagegav 
han samme jord til førnævnte ejere, for at vi frit til evig tid kunne have 
vor fægang i Østerskov. (5) Fremdeles enhver borger, som har en toft, 
skal betale 1 øre penge, har han flere, skal han betale flere, til St. Andreas 
dag7), og den, som ikke betaler, skal bøde 3 mark penge til fogeden. (6) 
Fremdeles skal rådmændene opkræve og oppebære de penninge, som kal
des møntpenninge, og af dem skal de give fogeden 8 mark og ikke mere. 
<7) Fremdeles skal fogeden opkræve og oppebære afgiften kaldet arnegæld 
til St. Hans dag: Af hvert madskab8) 11 penninge, af et halvt madskab 
halvdelen heraf; af ikke betalende skal han tage dobbelt pant i råd- 
mændenes nærværelse. (8) Fremdeles skal en fremmed skipper, som 
har købmandsvarer med sig, betale told, nemlig for enhver læst9) 1 ørtug 
penge. <9) Fremdeles skal en fremmed som har korsbundne pakker10), 
betale 6 penninge for hver, 6 penninge for et pund11) humle, 4 penninge 
for en hest, hvis den ikke føres i tømme, 4 penninge for en okse, ligeså 
for en ko, 2 penninge for et får og 2 penninge for et svin. De, som ikke 
betaler denne told, skal give fogeden 3 mark og rådmændene ligesåmeget. 
<io) Fremdeles skal en fremmed, som ankommer, en gang om året i nær
værelse af hans vært betale en torveørtug og ikke oftere <11) Fremdeles, 
må de handelsmænd, som kaldes kræmmere, ikke udstille deres varer på
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torvet, undtagen med borgernes samtykke. <12) Fremdeles må den frem
mede, som kommer i skib, købe for sig og sine fæller 1 okse, 1 svin, 1 får, 
1 skippund smør, gråt stof til en kjortel og 1 sejldug; køber han mere, 
skal han miste alt sit gods, som han har hos sig, medmindre det er købt 
af borgerne med rådmændenes samtykke; halvdelen (af godset) skal til
falde fogeden, den anden halvdel rådmændene. Andre varer må de ikke 
købe på torvet undtagen heste og hopper, dog ikke til borgernes skade, 
hvilket kaldes forkøb. (13) Fremdeles hvis en borger eller en kvinde 
modtager penge af en fremmed og køber noget til borgernes skade, skal 
han, hvis det er vitterligt, betale rådmændene 3 mark; nægter han, skal 
han forsvare sig med sit højeste gilde12) <14) Fremdeles hvis en frem
med sagsøger en anden fremmed overfor os med hensyn til gæld, skal 
sagsøgte fyldestgøre sagsøgeren, hvis han har et åbent brev desangå
ende; i modsat fald skal han forsvare sig med 12 mandsed eller med sine 
sømænd, hvis han har så stort et mandskab; hvis han har færre sømænd, 
skal disse sværge sammen med ham, og han skal med sin ed udfylde loven 
ved at sætte sin fod på sit skibsbord13) og sværge, at han i denne stad ikke 
har slægtninge eller venner, som vil være i lov14) med ham; på samme 
måde skal den ridende gøre det på sin stigbøjle, den kørende på sin vogn 
og den gående på sit spyd. <15) Fremdeles må vor foged ikke fængsle 
nogen borger for nogen forseelse, hvis han er i stand til at fyldestgøre 
for sine forseelser, eller han kan få gode forlovere for sig. <16) Fremdeles 
må ingen fremmed fængsles, hvis han kan få forlovere for sig, således at 
han føres gennem en gade og gennem en anden ifølge gammel skik15). 
<17) Fremdeles skal vi ifølge gammel skik have 8 sandemænd, som bor 
sammen med os i staden og har bolig kaldet hus og hjem, og de skal 
træffe afgørelse om manddrab16), voldtægt og afhug; og de må kun 
fældes efter Sønderjyllands lov17). (18) Fremdeles skal vi have 4 næv
ninge, som bor hos os og har hus og hjem; rådmændene skal udvælge 
dem hvert år på det første ting efter helligtrekongersdag, og fogeden tage 
dem i ed; de skal træffe afgørelse om husfred18), hjemsøgning19) og tyveri 
efter rådslagning med de ældste og klogeste, og de skal en uge i forvejen 
formanes til at træffe en retfærdig afgørelse; fældes de, skal de for hus
fred betale deres boslod, for hjemsøgning 3 mark og for tyveri ligeledes 
3 mark penge til kongens foged. (19) Fremdeles hvis en borger vil stævne 
en anden borger angående gæld eller en forseelse, skal han lade ham stævne 
og nævne til tinge. Hvis han ikke kommer til det andet ting, må han
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forfølge sin sag med trende lovdage. Men hvis de tales ved på tinge, mund 
til mund, og den anklagede ikke byder lov, fastsættes der trende lovdage 
mod ham. Hvis han formasteligt sidder dem overhørig, skal han betale 
klageren, hvad denne med rette kræver af ham og 1 mark penge i bøde, 
1 mark til fogeden og 1 mark til rådmændene. (20) Fremdeles skal en
hver St. Knuds gildebroder, som anklager en anden af sine gildebrødre 
i en eller anden sag, forsvare sig med 6. hånd blandt gildebrødrenes, nem
lig han selv sammen med 5 andre. Fremdeles skal det samme ske med St. 
Nikolajs gilde, fremdeles om Sankt Nikolajshvirving20) skal det samme 
overholdes. (21) Fremdeles må ingen borger fra Åbenrå stævnes til et 
andet ting, men klageren skal komme til vort ting for at modtage, hvad 
retten byder. <22) Fremdeles hvis nogen ridder, væbner eller nogen an
den sætter sit pant hos os og ikke indløser det til tiden, skal det opbydes 
på tre ting og derefter en gang til hans vært, hvorefter det skal sælges, 
hvor det er fordelagtigt; enhver, som modtager pant, skal have sine na
boer hos sig til vidnesbyrd om, for hvor meget det er sat i pant, men en 
krovært, som udskænker øl og modtager pant, behøver ikke naboers vid
nesbyrd, medmindre han selv ønsker det. <23) Fremdeles skal ingen op
tages som borger hos os, hvis han ikke har et åbent brev fra sit herred 
eller vidnesbyrd af troværdige og gode mænd om rosværdig og god vandel. 
Men er han optaget som vor borger, skal han, uanset hvor han er kommen 
fra, have fuld ret til at købe gods, jord og hus indenfor vor byfred, og 
atter uden at spørge sine slægtninge ret til at sælge det til enhver, der vil 
købe. <24) Fremdeles hvis nogen truer nogen borger med brand eller død, 
skal han, dersom to af hans borgere er tilstede og hører det, fængsles; hvis 
han nægter, skal det stå til den herre kongens fogeds og rådets afgørelse 
og dom. <25) Fremdeles enhver, som sagsøges for betaling af penge og 
fæster lov på tinge eller for rådmændene, og betaler og fyldestgør klageren 
til den skyldige lovdag, skal intet betale til fogeden og rådmændene. 
<26) Men lov, som fæstes i helg, skal præsteres fem dage efter helg. Frem
deles skal den borger, som fæster lov i nogen sag, og som vil sejle bort, 
hvis han ikke evner at fyldestgøre for denne sag, stille forlovere for sig, 
at loven vil blive præsteret fem dage efter sin tilbagekomst. <27) Frem
deles må en fremmed, som ankommer med sit skib, fortøje det til skibsbroen 
uden at spørge nogen om lov, når blot han betaler den skyldige told. (28) 
Fremdeles må enhver fremmed, skipper eller anden, som bringer sine 
varer med sig, oplagre dem på helligdage eller ikke helligdage uden bøde,
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og ligeledes samle dem sammen og transportere dem bort uden den bøde, 
som kaldes helgbrud. <29) Fremdeles, når nogen dør hos os, skal hans 
arvegods forblive på hans bopæl, hvor det er, indtil rådmændene til den 
30. dag syner det. Hvis de rette arvinger kommer, modtager de deres, 
hvis ikke, skal rådmændene opbevare godset år og dag og ikke længere. 
Derefter skal fogeden have en halvdel og rådmændene en halvdel. <30) 
Fremdeles skal de nærmeste indenbys eller udenbys frænder opbevare 
børns gods, hvis fader og moder er døde, når blot de stiller tilstrækkelig 
sikkerhed for det, således som det måtte synes rådmændene retfærdigt og 
fornuftigt. {31) Fremdeles skal den herre biskop ikke stævne nogen bor
ger længere end til gården Hessel, hvorfor han skal have to kobberpenninge 
af hvert madskab. <32) Fremdeles skal han eller hun, der anklages for 
hor eller for åger, forsvare sig med 12-mandsed, undtagen når ægtemanden 
anklager hustruen eller hustruen ægtemanden. <33) Fremdeles skal læg
folk, som er gejstliges tjenere eller tilhører deres husstand, søge deres ret 
over borgere på bytinget i alle sager. (34) Fremdeles skal kvinder, som 
gensidigt skælder hinanden ud, eller en kvinde som anvender ukvemsord, 
som er nedsættende for en mand eller kvinde, forsvare sig, hvis hun næg
ter, med 12-mandsed; fældes hun skal hun bære de hertil bestemte stene 
eller tilfredsstille klageren, fogeden og rådet efter deres skøn. <35) Frem
deles skal den ægtemand, som åbenlyst finder horkarlen sammen med 
sin hustru, gøre hvad han vil i overensstemmelse med landsloven21)« (36) 
Fremdeles hvis et hus kommer i brand og luerne viser sig over taget 
og stormklokkerne ringer og folkets råb høres, skal han, hvis han er bor
ger, betale 3 mark til fogeden og ligeså meget til rådmændene; hvis han 
er fremmed eller ikke har hus og hjem, fyldestgør han efter fogedens og 
rådmændenes skøn.22) <37) Fremdeles skal vore heste, hopper eller kre
aturer ikke tages i nam23), men hvis de anklages (for at have gået) i korn, 
græs eller hø, skal den anklagede rense sig med 12-mandsed, eller der skal 
inden solemærke gives ham trende lovdage af dem (, der klager). <38) 
Fremdeles må vor forte24) ikke piøjes ej heller må der bygges hus derpå und
tagen med rådmændenes samtykke; den som gør det, skal bøde efter råd
mændenes og fogedens skøn. <39) Fremdeles skal den, der lejer hus eller 
skib i gode mænds nærværelse og ikke overtager hus eller skib, betale 
halvdelen af lejesummen; overtager han det, skal han betale alt det lovede. 
<40) Fremdeles må ejeren tage fra den, der lejer hus og ikke vil betale 
til den skyldige termin, hvad der tilkommer ham uden al brøde. Hvis
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tjenestekarlen ikke forser sig mod husherren, kan han forblive til terminen. 
<41) Fremdeles den sømand, som skal kaldes skipper, og de med ham om
bordværende, ikke åbne deres lasterum, førend der er gjort fyldest for 
hyre og for alle sager, som er opstået mellem ham og søfolkene; den, 
som handler herimod, skal betale skipperen og søfolkene 3 mark. <42) 
Fremdeles hvis nogen bliver hindret, hvad der kaldes besat25), og han 
tager bort, skal han betale fogeden tre mark og rådmændene tre mark. <42 ) 
Fremdeles skal vor foged eller nogen anden ikke have myndighed til at 
sælge eller afhænde nogen toft ved vor by, nemlig på vor forte eller fælled 
indenfor vor byfred, til nogensomhelst. Men hvis nogen vil bebygge nogle 
øde tofter skal han have og opnå rådmændenes samtykke og tilslutning 
hertil, og han skal betale vor foged en halv mark i bolafgift26). <44) 
Fremdeles skal enhver, som befindes ikke at have rigtig skæppe eller 
mål og ret alen, første gang betale fogeden tre mark og rådmændene 
ligesåmeget. (45) Fremdeles skal enhver, der udskænker dansk øl eller 
travenøl og ikke har rigtigt mål eller en god og rigtig kande i overens
stemmelse med stadens gamle mål, betale 9 ørtug dobbelt i kobberpen- 
ning, hvoraf den ene halvdel skal tilfalde fogeden, den anden overdrages 
rådmændene. <46) Fremdeles skal ingen af vore borgere møde i retten 
med nogen medborger uden for vor stad, i Skåne eller andetsteds, i 
nogen sag, som tidligere er opstået mellem dem hjemme, medmindre der 
åbenlyst er blevet forment ham retfærdighed på vort ting, men han skal 
fremsætte sin sag for os på vort ting, når han vender hjem, for at mod
tage retfærdighedens fyldestgørelse. <47) Fremdeles skal enhver, som vil 
købe varer, brænde eller tømmer, vogne eller hvadsomhelst andet på 
vort torv eller udenfor torvet, have vidner derpå, for at køberen, hvis de 
solgte ting gøres til genstand for retskrav, og sælgeren må hjemle dem og 
tilstå at have solgt ham dem, kan være sagesløs og sagen følge sælgeren. 
<48) Fremdeles må ingen fremmed hos os købe smør i skæpper eller 
okse- ko- eller kalvehuder eller pelse af nogen slags af nogen som ikke 
er vor borger; men den som handler herimod, skal betale fogeden tre 
mark og rådmændene ligesåmeget. (49) Fremdeles må fremmede, som 
bringer humle med sig, ikke sælge den i skæpper, men de skal sælge den 
i hele drømt27) eller tillige i halve. <50) Fremdeles må de, som bringer 
hele stykker tøjer, ikke sælge det i alenmål, men i hele stykker. <51) 
Fremdeles skal de der fører salt med sig, sælge det i tønder eller i store 
og hele pund og ikke i små skæpper til vore borgeres skade28). <52) Frem-
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deles skal de, der fører travenøl eller sild med sig, sælge det i hele 
tønder og ikke i småpartier eller i kander. Enhver som forser sig mod 
de foregående paragraffer eller handler derimod, skal betale 3 mark i 
bøde til fogeden og ligesåmeget til rådmændene. <53) Fremdeles skal vor 
foged ikke påbegynde og forfølge nogen kapitalsag mod en borger eller 
fremmed, uden at rådmændene synes, at han har en retfærdig sag at frem
føre, og så skal han efter rådmændenes råd forfølge sagen, som rets
ordenen kræver.

Men vi Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, imødekommer vore 
førnævnte rådmænds og borgeres bønner og overlader, stadfæster, god
kender og med vort segl som værn bekræfter vi med vore bedste mænds, 
riddere og andres, råd og samtykke alle ovenforskrevne bestemmelser så
som fornuftige og givne efter andre byers og købingers skik i vort hertug
dømme og landsområde efter de visestes råd sammen med de love og 
gode og anerkendte sædvaner, som de i frihed har haft af vore forgængere, 
nemlig af kong Valdemar og andre konger, fyrster og hertuger. Vi for
byder strengt ved vor nåde, at nogen af vore fogeder eller nogen anden 
i vort landområde og hertugdømme på nogen måde fordrister sig til 
at antaste disse vore borgere med hensyn til førnævnte nåde, og hvis 
nogen måde i ubesindig voven fordrister sig til at handle herimod eller 
forsøger herpå, vil han pådrage sig vor harme og ikke undgå vor hævn. 
Givet i Sønderborg i vor nærværelse 1335 på apostlene Filip og Jakobs 
dag med vore bedste mænds råd og samtykke.

1) Valdemar 2. sep. 1202—41. — 2) Området, hvor stadsretten gælder. — 3) Uden lov 
= uden adgang til at rense sig ved mededsmænd. — 4) led = mask led. — 4a) Eller 
stenbrud. — 5) = Gammel-Åbenrå. — 6) Kongskøb ligger på Jørgensgårds jorder. — 7) 
30. november. — 8) Et madskab = en husstand; x/2 madskab = en enlig person. — 9) En 
læst = 40 tønder. — 10) Udenbys købmænd, som skulle have bopæl hos en borger for 
at kunne handle i byen. — 11) Et pund = I/12 læst. — 12) se Matzen, Retshistorie 
Off. Ret I 86 f. og Danmarks gamle love på nutidsdansk III 169E — 13) d. v. s. 
skibsplanker. — 14) d. v. s. deltage i 12 mandseden. — 15) Frem og tilbage gennem 
byen, for at eventuelle bekendte kunne melde sig. — 16 = manddrab. — 17) D. v. s. 
Jyske Lov. — 18) Brud på husfred. — 19) = hærværk. — 20) Jfr. DRB. 2. række IV 
nr. 121 note 1. — 21) D. v. s. have lov at dræbe ham. — 22) jfr. Flensborgs stadsret 
§56 — 23) Tages i forvaring af den, i hvis korn o. s. v. de ulovligt græsser. — 
24) Forte = fælles græsgang. — 25) = arrest paa person — 26) Bolmude = fæste
penge. — 27) Drømt = mål for humle — 28) Ved at de mister detailhandleravancen.
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216 1335. 25. maj.
Lars Jensen af Tåsinge pantsætter Asser i Jærnbjærg to gårde i Sorterup.

Referat i Sorø gavebog.

Thi den velbyrdige Lars Jensen af Tåsinge pantsatte Asser af *Jæm- 
bjerg, faderen til denne Jakob1) førnævnte gods, for 14 mark lødig 
sølv i grot og sterling og 120 mark sjællandsk. I det herrens år 1335 på 

Kristi himmelfartsdag.

1) Jfr- !335- 9- oktober (= nr. 229).

217 [1335. 6. juni—1341. 29. maj]. Marienburg.
Didrik) højmester for den tyske orden og greve af Altenburg, beder rådet i Ro

stock intervenere hos kong Magnus af Sverige for nogle preussiske borgere, som er 
anklaget for udplyndring af en kogge i Øresund.

Original i Rostock.

Broder Didrik, borggreve af Altenburg, høj mester for Mariaordenen, 
til de anbefalelsesværdige mænd, de herrer rådmænd i staden Rostock 

hilsen med virkningsfuldt ønske om forsoning.
Vi mener ikke, at det er Eder ukendt, at nogle af vore borgere af den 

ophøjede fyrste, den herre konge af Sverige på flere måder er anklaget 
for udplyndring og rov af en kogge, sket for omtrent 3 år siden i Øresund. 
På grund af denne udplyndring søger samme herre konge at afpresse 
nogle penge af vore borgere og undergivne i fællig. ... Vi bønfalder 
Eder derfor indstændigt i al ærbødighed om, at I vil værdiges at medgive 
indehaveren af dette brev Eders breve med Eders bønner, anmodninger 
og formaninger til omtalte herre konge, så at han for fremtiden undlader 
at fortrædige vore borgere, som er fuldstændigt sagesløse og uskyldige i 
denne sag. . . . Givet i Marienburg tirsdagen i ugen efter pinse.

218 1335. 7. juni. Næstved St. Peders kloster.
Abbed Jens i Næstved St. Peders kloster, Lambert dominikanerprior og Herman* 

franciskanerguardian i Næstved vidimerer to breve af 1333 10. februar.

Original i Stralsund.

Broder Jens, abbed i Skovkloster, broder Lambert, prior for domini- 
nerne i Næstved og broder Herman, guardian for franciskanerne sam

mesteds, til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.



189 29- Juni 1335 Nr. 219

Vi gør vitterligt for alle, at vi har set og gennemgået nedenfor skrevne 
breve, uskrabede, ustungne og i enhver henseende ubeskadigede med den 
ærværdige fader, hr. broder Jens biskop af Roskildes og hans ærværdige 
kapitels ægte segl, af indhold som følger: Broder Jens, biskop af Roskilde 
(o. s. v. = nr. 194 og 195). At vi har set dem, bevidner vi hermed. Til 
vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det her
rens år 1335 den fjerde dag efter pinse i Sankt Peders kloster i Næstved.

1335. 29. juni. 219
Brødrene Johan, Reimer og Hasse af Wedel salger rådmanden Didrik Horn 

i Rostock landsbyen Sanitz på samme vilkår, som deres fader havde fået den af 
kong Erik 6. Menved.

Original i Rostock.

Johan, Reimer og Hasse, brødre, kaldet af Wedel, til alle, som får dette 
brev at se eller høre, hilsen evindelig med Gud.

Vi erkender med dette brev og erklærer tydeligt, at vi efter moden over
vejelse og med vore arvingers samtykke og efter klogt råd af vore venner 
og alle dem, som det vedrører eller kan vedrøre, af ren velvilje lovligt 
og retmæssigt har solgt den hæderværdige mand Didrik, kaldet Horn, 
rådmand i Rostock og hans rette arvinger og i nærværelse af vor junker, 
den velbyrdige Albrekt, herre til Mecklenburg, Stargard og Rostock, 
og med velbetænkt overlæg uden al herretjeneste afstået vor landsby Sanitz, 
således som den strækker sig indenfor sine markskel i bredde og længde 
med agre, enge, græsgange, skove, lunde, kær, krat, vande og vandløb, 
veje og stier, dyrket og udyrket, fiskerettigheder, den store domsmyndig
hed, som vedrører hals og hånd, og den mindre, med enhver bede og 
enhver nytte, frugt og frihed af samme landsby, at besidde ukæret og 
fredeligt til evig tid, således som vor elskede fader ridderen Reimer af 
Wedel — salig ihukommelse — besad den af de velbyrdige herrer, hr. 
Erik, de Danskes og Venders konge og siden af vor herre, herren til Meck
lenburg, Stargard og Rostock, og som vi har besiddet den indtil nu, så
ledes som det indeholdes i breve, opsat herom1) . . . Givet i det herrens 
år 1335 på apostlene Peters og Paulus dag.

1) Kendes ikke.
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220 1335. 10. juli.
Henrik Frederiksen Dylmer pantsætter kanniken Gøde i Ribe sit og sin broders 

gods i Øster Vedsted for g pund sterling.

Afskrift i rigsarkivet.

Henrik Frederiksen kaldet Dylmer til alle, som ser dette brev, hilsen 
med gud.

I skal vide, at jeg med dette brev anerkender, at jeg af dette brevs 
indehaver hr. Gøde, kannik i Ribe, har modtaget og fået 9 pund sterling 
i rede penge, for hvilke jeg som forved1) på Hvidding herredsting har 
pantsat ham alle de jorder, som jeg og min broder har haft i Øster Vedsted 
mark, at indløse endeligt til sidste herredsting før St. Laurentius’ dag2), 
hvorfor jeg med dette brev fuldt ud kvitterer førnævnte hr. Gøde for om
talte pengesum. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med de ærvær
dige mænds, ærkedegnen i Ribe magister Tyges, provsten i Vardesyssel 
magister Peders og Ribeborgerne Jon Bondes og Gødeke Nyborgs segl 
hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1335 på Knud konges 
og martyrs dag.

1) herved får panthaveren ikke ret til at oppebære indtægterne af pantet. — 
2) 10. august.

221 1335. 30. juli. Lübeck.
Staden Lübeck afviser de krav om erstatning, som Meinard og Folkvard fra 

Enkhuizen har rejst i anledning af et overfald i Øresund af lybske skibe.

Original i Lübeck.

Fogeden, rådmændene og den menige almue i staden Lübeck, til alle, 
hvem dette brev når, hilsen og erkendelse af sandheden.

I skal vide, at da de gode mænd Meinard, søn af Reinard og Folkvard, 
bymænd i Enkhuizen havde fremsat klage og beklagelse mod os og vore 
medborgere og især mod Nikolaus Ditmarschen, idet de påstod, at der 
var tilføjet dem skade, hindringer og besvær af vore skibe, som var sendt 
til Øresund — og særligt af nævnte Nikolaus Ditmarschens skib — under 
den krig, som vi for tre år siden havde med Stavern, for hvilken skade 
de forlangte erstatning af os og vore, lod vi stævne for os vore hædervær
dige medborgere, nemlig Nikolaus Ditmarschen, Henrik af Stade, Bertold
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Kühlen, Johan Lange, Lydeke Lange, Herman af Hölle, Nikolaus Re
horst og Johan Kruse, som vi i nævnte krig havde indsat som høvedsmænd 
på nævnte krigsskibe, og dem forhørte vi indgående om skader, uret
færdigheder, byrder og klager som fornævnte Meinard og Folkvard på
stod at have lidt og pålagde dem bestemt at sige os sandheden derom. 
De svor derfor højtideligt ved deres sjæl, at med hensyn til alle klager, 
beklagelser, uretfærdigheder, skader og krænkelser, som de havde tilføjet 
dem, fordi de troede de var fra Stavern, havde de i nærværelse af Bertold 
Kühlen, der dengang var foged i Skanör, og mange andre hæderværdige 
mænd fra begge sider, som var forsamlet i den anledning, sluttet et ven
skabeligt forlig. . . . Givet og handlet i det herrens år 1335 søndagen efter 
St. Jakobs dag.

[Før 1335. 10. august]. Roskilde. 222
Grev Johan 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer for fjerde gang 

Peder Nielsen møllen i Torslunde.

Original i universitetsbiblioteket.

Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn og Sjællands høveds
mand, hilsen og nåde til dem, der besøger Lille herreds ting.

I skal vide, at vi med dette brev for fjerde gang til evig besiddelse til
dømmer indehaveren af dette brev, Peder Nielsen, møllen i Torslunde, 
som var pantsat til Hemming Pedersen af Peder Snubbe, nævnte Peder 
Nielsens svigerfader, og ved domme på Eders landsting tildømt samme 
Peder Nielsen, og det i særlig grad fordi nævnte Peder flere gange på 
Eders ting og på landstinget havde tilbudt de penge, som nævnte mølle 
var pantsat for, til den rette betalingstermin til indløsning af samme 
mølle og ifølge gode mænds vidnesbyrd deponeret dem hos tredjemand. 
Givet i Roskilde med hr. Ebbe, vor kære klerk, som vidne.

1335. 10. august. Roskilde. 223
Grev Johan 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, giver Peder Nielsen låsebrev 

på møllen i Torslunde.

Original i universitetsbiblioteket.

Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn og Sjællands høveds
mand, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
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Alle skal vide, at vi med dette brev til evig besiddelse tildømmer inde
haveren af dette brev Peder Nielsen den mølle i Torslunde, som lov
ligt er tildømt ham på Lille herreds ting og på Sjællands landsting og 
ved fire breve af os og overdraget ham ved indførelse af fire gode mænd, 
særligt beskikket dertil ved vort brev, og hermed påbyder vi til evig tid 
tavshed om denne sag. Derfor forbyder vi strengt under vor nådes for
tabelse, at nogen uanset hans stilling eller stand på nogen måde befatter 
sig med nævnte mølle uden nævnte Peders vilje og samtykke. Til vidnesbyrd 
herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde 
i det herrens år 1335 på martyren St. Laurentius’ dag.

224 1335. 14. august.
Biskop Peder af Odense henlægger Ubberød kirke til prioratet for Odense St. 

Knuds kloster.

Afskrift i Odensebogen.

Broder Peder, af Guds nåde biskop af Odense, til alle, der ser dette 
brev, hilsen evindelig med Gud.

Vor embedspligt byder os at drage omsorg for den os betroede herrens 
hjord og agtpågivende overveje, at den i det mindste ikke udsættes for 
fare ved mangel på hyrder. Nu har tilmed indbyggerne i Ubberød kirke
sogn, Odense St. Knuds klosters undergivne, klaget til os over, at de ikke 
på nogen måde kan få en præst til at fungere ved deres kirke, dels på grund 
af kirkens ringe frugter og indkomster, dels på grund af deres egen altfor 
store fattigdom. Da nu patronatsretten til samme kirke udelt og alene 
tilkommer klostret og som følge deraf dets stiftsbiskops samtykke, foretager 
vi på dens værgers enstemmige opfordring en evig henlæggelse af samme 
kirke til omtalte kloster, for at den ikke skal holdes udenfor gudstjenesten, 
og overdrager på lovlig og kanonisk vis den nuværende prior og hans ef
terfølgere samme kirke med alle dens frugter, indtægter og tilliggender 
til evig besiddelse og beklæder ham personligt med samme ved vor ring 
og (giver ham)1) fuldmagt (til at overdrage) sjælesorgen til en egnet 
præst, regelbunden eller verdensgejstlig, som med flid (vil udøve) den, 
og . . . til for den nuværende og hver fremtidig gennem århundrederne 
... at indsætte, afsætte, påhøre regnskabsaflæggelser af dem og til kirkens 
. . . ved sit brev, idet han stævner eller om fornødent strengt straffer . . . 
og til at gøre alt, hvad han finder gavnligt for oftenævnte kirke . . . skal
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have nogen (magt) til at befatte sig med vore provsters eller deres offi- 
cialers retshåndhævelse i førnævnte eller alle andre sager . . . skænker og 
giver vi af særlig nåde. For at altså ikke nogen strid eller tvivl i fremtiden 
skal opstå angående denne henlæggelse, overdragelse og gave, har vi ladet 
dette brev bekræfte med vort segls værn. Givet og handlet i det herrens 
år 1335 dagen før Marie himmelfartsdag.

1) Brevet rummer herefter store lakuner.

1335. 15. august. 225
Hertug Valdemar 3. af Jylland skanker Godskalk af Limbaks sønner den tid

ligere kongsgård i Slesvig.

Afskrift hos Ulrik Petersen.

Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med gud.

Alle skal vide, at vi efter from overvejelse har givet eller giver vore 
kære vasaller, sønnerne af hr. Godskalk af Limbæk, from ihukommelse, 
nemlig hr. Johan, ridder, Klaus, Lyder, Godskalk, Emmeke, Markvard, 
Otto og Timme, væbnere og brødre, og deres sande arvinger vor gård 
i staden Slesvig ved vor frelser kirke mod syd, til evig besiddelse med al 
dens frihed og rettighed, således som den tidligere hørte til vore forgængere 
kongerne og hertugerne. Men for at denne vor gave, som vi har givet 
med alle dens ovenfor udtrykte bestemmelser, til evig tid kan forblive i 
kraft og ubeskåret, har vi ladet dette brev bestyrke med vort segl som værn. 
Givet og handlet i det herrens år 1335 på Marie himmelfartsdag.

1335. 7. september. 226
Vrejlev nonnekloster mageskifter sit gods i Bagterp og Gjurup med Henrik Niel

sens gods i Gårdbo.

Original i rigsarkivet.

Prioren for nonnerne i Vrejlev, Cecilie, priorinde, og hele konventet 
sammesteds, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Eftersom det, som sker i tiden, plejer at foreviges med brevets vidnesbyrd, 
for at det ikke skal svinde sammen med tiden, vil vi af den grund gøre 
vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi med samtykke af den

2. Række. XI. 13
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herre provsten i Børglum og hele kapitlet sammesteds har mageskiftet 
nedenfornævnte gods med den velbyrdige ridder og hæderværdige herre 
Henrik Nielsen, indehaveren af dette brev, på denne måde nemlig, at vi 
frit for vore og vore efterfølgeres krav overlader, afhænder og skøder ham 
til evig besiddelse alt vort gods i Bagterp og Gjurup med alle dets tillig
gender, rørligt og urørligt til gengæld for hans gods i Gårdbo, som han har 
afstået til os, idet vi lover for os og vort kloster og for alle vore efterfølgere 
at hjemle omtalte hr. Henrik og hans arvinger førnævnte gods mod til
tale fra nogensomhelst. Desuden overlader vi frit med vor enstemmige 
vilje førnævnte hr. Henrik og hans arvinger til evig tid og til fri rådighed 
efter hans tarv at dæmme vandet fra dæmningsstedet, som kaldes flod
sted, ind over vore enge i Hæstrupmark over et areal, som svarer til 12 
læs hø, på det vilkår, at hvis hr. Henrik eller hans arvinger måtte forår
sage eller måtte lade forårsage oversvømmelse ud over dette, nemlig de 
tolv læs hø, der er omtalt, skal det stå til de ærværdige herrers, den herre 
bispens og provsten af Børglums og provsten af Vendsyssels voldgift, og 
hvad de førnævnte måtte dømme os imellem eller anordne, skal af begge 
parter fast og ubrydeligt overholdes. Til vidnesbyrd herom har vi ladet 
vore segl sammen med de gode mænd, de herrer provsten i Børglums og 
kapitlet sammesteds provsten i Vendsyssel Niels Ingvarsens, og præsterne 
Palle af Kettrups, Gunde af Ingstrups, Lars af Serreslevs og væbnerne 
Markvard Rostrup af Sejlstrups og Ingvar Tollesens segl hænge under 
dette brev, da de har overværet denne handling. Handlet og givet i det 
herrens år 1335 dagen før Marie fødselsdag.

227 1335. før 8. september.
Rådmandene i Randers skriver til Lübeck om et gældsforhold mellem Niels Bugge 

og Nikolaus Mönch, borger i Lübeck.

Notits i Lübecks Niederstadtbuch.

Idet herrens år 1335 på vor frues fødselsdag . . . Nikolaus Mönch skylder 
Niels Bugge 100 mark sølv, at betale til ham eller hans befuldmægti

gede udsending, og skal det være sølv, med hvilket enhver i almindelighed 
kan betale en anden, efter kølnsk vægt. Denne indførelse befalede rådmæn- 
dene at slette efter at have set et åbent brev, sendt dem fra rådmændene 
i Randers.
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1335. 28. september. Plön. 228
Grev Johan 3. af Holsten og herre til Sjælland, Femern og Lolland sælger sin 

kapellan Daniel indtægterne af 10 bol i Bliesdorf på Femern.

Original i Hamburg.

I herrens navn, amen. Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stor- 
marn, herre til landene Sjælland, Femern og Lolland, til alle, hvem 

dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Vi anerkender med dette brev og erklærer offentligt, at vi efter omhyg

gelig overvejelse og efter råd af vore tro mænd og med samtykke af alle, 
hvis samtykke var påkrævet, lovligt og retmæssigt har solgt vor kære kapel
lan, hr. Daniel, kannik i Hamburg og sognepræst i Oldenburg, 20 mark 
indtægter i lybske penge af 10 bol1) i Bliesdorf på Femern i Landkirken 
sogn for 300 mark lybsk, som helt og holdent er betalt og ydet os til vore 
fornødenheder. Disse indtægter skal landboerne på nævnte 10 bol, nemlig 
2 mark af hvert bol, omgående betale samme hr. Daniel eller hans be
fuldmægtigede eller sikre udsending hvert år til bispen og bekenderen St. 
Nikolajs dag2) uden nogen indvending eller afkortning under straf af det 
dobbelte, således som de hidtil skulle betale de stormægtige fyrster, de 
herrer konger af Danmark og os, og således som det fra arilds tid har væ
ret sædvane på Femern. Disse indtægter skal førnævnte hr. Daniel bruge 
så frit, som vore forgængere, de berømmelige danske konger nogensinde 
og vi indtil nu friest har brugt dem . . . Vidner herom er vore tro mænd 
Ditlev af Buchwald, Nikolaus og Ivan afReventlow og Markvard af 
Brockdorf, riddere, hr. Bertram afKramon, vor førstenotar og Lange 
Beienfleth, væbner og vor foged, og mange andre troværdige mænd. 
Givet i Plön i det herrens år 1335 dagen før mikkelsdag.

1) det tyske udtryk for bol er hufe — 2) 6. december.

1335. 9. oktober. 229
Jens Hviding giver endeligt afkald på alle krav på noget gods i Alsted til fordel 

for Sorø kloster.

Referater i Sorø gavebog.

Men siden1) kom mæglere fra begge parter sammen i Spangager og 
opsatte i skriftligt dokument et betydningsfuldt afkald, som nævnte

13*
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Jens Hviding til slut gjorde for sig og sine arvinger i al den sag, som 
havde været mellem ham og klostret indtil den dag.

Og siden gjorde han et meget betydningsfuldt afkald for sig og sine 
arvinger angående det førnævnte gods og i almindelighed angående al 
den sag, som havde været mellem ham og klostret indtil den dag. I det 
herrens år 1335 på de hellige martyrer bispen Dyonysius’ og hans fællers 
dag.

1) Jfr. nr. 131.

230 1335. 18. oktober.
Mogens Pedersen pantsætter Nikolaus Brockdorf jord i Rødby og Ulvelund,

Referat i Eline Gøyes jordebog.

Først et brev om, at Mogens Pedersen pantsætter hr. Nikolaus Brock
dorf en gård i Rødby og en i Ulvelund for 6 mark lødig sølv, som han 
har fået af sin broder Oluf Lunge. Givet på evangelisten St. Lukas’ dag 

1335-

231 1335. 18. oktober.
Margrete, Peder Akseisens enke, pantsætter NikolausBrockdorf jord i Rødby, 

Skovby og Bjernæs,

Referat i Eline Gøyes jordebog,

Fremdeles et brev om, at Margrete, Peder Akseisens enke, pantsætter 
hr. Nikolaus Brockdorf alt sit gods i Rødby, en gård i Skovby og i 
Bjernæs, som hun havde i pant af sin søn Oluf Lunge. Givet på evange

listen St. Lukas’ dag 1335.

232 1335. 7. november. Båhus.
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tilgiver borgerne i Kampen de forse

elser, de i det foregående år har begået på Skånemarkedet.

Original i Kampen,

Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som 
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at vi af kærlighed til og efter indtrængende bøn af vor kære
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hustru af hele vort hjerte eftergiver de gode mænd, borgerne i Kampen 
den misfornøjelse, vi har næret til dem, og al den krænkelse, som de i 
sandhed vides at have øvet mod os ved deres forseelser i det foregående 
år på Skanormarkedet i Skåne, idet det herefter er vor vilje villigt at elske, 
begunstige og betænke samme borgere i vore riger og områder med nåde 
og gunst såsom venner. Til vidnesbyrd herom er vort sekret, da vi ikke 
har vort store segl for hånden, hængt under dette brev. Handlet og givet 
på vor borg Båhus i det herrens år 1335 tirsdag før mortensdag.

1335. 7. november. Båhus. 233
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tilgiver borgerne i ^utphen de forse

elser, de i det foregående år har begået på Skånemarkedet.

Tryk i Nijhoff, Gedenkwaardigheden van Gelderland.

Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som 
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at vi af kærlighed til og efter indtrængende bøn af vor kære 
hustru af hele vort hjerte eftergiver den misfornøjelse, som vi har næret 
og haft til de gode mænd, borgerne i Zutphen, og al den krænkelse, som 
de i sandhed vides at have øvet mod os ved deres forseelser i det fore
gående år på markederne i Skandr i Skåne, idet det herefter er vor vilje 
at fremme og gavne samme borgere i vore riger og områder med nåde 
og gunst såsom venner. Til vidnesbyrd herom er vort sekret, eftersom 
vort store segl ikke er for hånden, hængt under dette brev. Handlet og 
givet på vor borg Båhus i det herrens år 1335 tirsdag før mortensdag.

1335. 11. november. Roskilde. 234
Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, forpligter sig overfor Gynceke Klausen 

til at overholde det skifte, som er gjort mellem dem og deres moder.

Original i universitetsbiblioteket.

Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hil
sen evindelig med Gud.

Alle skal vide, fremtidige og nulevende, at med hensyn til indtægter, 
skyld, gods ogjord efter min kære svigerfader og fader1), hr. Klaus Gyn- 
cekesen — god ihukommelse — er der med mine venners og frænders råd
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og med mit samtykke mellem min ærværdige moder fru Katrine på den 
ene side og mig, og mellem min kære svoger Gynceke Klausen, indehaver 
af dette brev og mig på den anden side — undtaget herfra er 10 ørtug 
skyld og 3 penning skyld i Sundby og af 10 ørtug skyld i Ørslev, som af 
bestemt grund forbliver uskiftet — skiftet således ved overenskomst og 
truffet sådan overenskomst om skifte, at min førnævnte moder som sin 
lod skal have nedenfornævnte gods, nemlig i72 bol i Ferslevlille, 1 bol, 
det er 1 mark skyld, 8 ørtug skyld, og 3 øre skyld i Ølstykke, 6 øre skyld 
sammesteds og i "Massøu en halv mark skyld, det er et halvt bol, med 
gården, hvor min fornævnte fader tidligere boede, med alle dens tillig 
gender, nemlig stenhuset, badstuen og alt andet, frit henlagt til hendes brug 
ogrådighed. Men min omtalte svoger Gynceke skal somsin lod have i 
Tåstrup 16 ørtug skyld og 5 øre skyld, et halvt bol i Kraghave, et halvt 
bol i Baldersbrønde, i Hvessinge 18 øre skyld, i Skamstrup 7 øre skyld, 
i Vridsløselille 8 ørtug skyld, i Torslunde 6 øre skyld og en tomt i 
Roskilde i strædet, som kaldes Hersegade. Endvidere min lod, beliggende 
og vurderet på nedenfornævnte steder, nemlig 7 2 mark skyld i Holme, 
11 øre skyld i Vridsløse, i Ishøj 7 2 bol og 14 ørtug skyld, i Herlev 3 øre 
skyld, og i Kirke Eskilstrup 8 ørtug skyld, under iagttagelse af at for 
8 ørtug skyld, som jeg venskabeligt og frivilligt har afstået til om
talte Gynceke, skal han give mig 4 ørtug skyld eller tilsvarende igen. 
Idet jeg derfor ønsker, at dette forligsskifte ubrydeligt overholdes, er
klærer jeg med dette brev, at jeg ved det foregående er fyldestgjort 
med hensyn til min lovlige arvelod med den ene tilføjede betingelse, at 
hvis nogen uanset hans adkomst delvist eller helt anfægter eller fortræ- 
diger en af vore arvelodder, forpligter jeg mig med dette brev til at hjælpe 
vedkommende i hans fortræd og forsvare hans lod eller også til at holde 
ham skadesløs. Til vidnesbyrd om alt dette overdrager jeg min svoger 
Gynceke mit segl, hængt under dette brev, sammen med staden Roskildes 
segl og de hæderværdige mænd provsten i Roskilde hr. magister Henriks 
og kustoden for franciskanerne broder Gerlags og oldermanden for St. 
Knuds gilde Gyncekes segl. Givet i Roskilde i det herrens år 1335 mor
tensdag.

1) Jakob var Klaus Gyncekesens svigersøn. Når han også betegner ham som fader, 
er det maaske kun en artighed, men maaske betyder det, at han i overensstemmelse 
med sjællandsk ret har levet i formuefællig med ham, således at svigerfaderen har 
haft en patriarkalsk stilling i forhold til de andre fælligdeltagere.
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1335. 11. november. Roskilde. 235
Gynceke Klausen, borger i Roskilde, forpligter sig overfor Jakob Gudmundsen til 

at overholde det skifte, som er gjort mellem dem og deres moder.

Original i universitetsbiblioteket.

Gynceke Klausen, borger i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Alle skal vide, fremtidige og nulevende, at med hensyn til indtægter, 
skyld, gods og jord efter min fader Klaus Gyncekesen — god ihukommelse 
— er der med mine venners og frænders råd og med mit samtykke mellem 
min ærværdige moder fru Katrine på den ene side og mig, og mellem min 
kære svoger Jakob Gudmundsen, dette brevs indehaver, og mig på den 
anden side — undtaget herfra er 10 ørtug skyld og 3 penning skyld i Sundby 
og 10 ørtug skyld i Ørslev, som af bestemt grund forbliver uskiftet — 
skiftet således ved overenskomst og truffet sådan overenskomst om skifte, at 
min førnævnte moder som sin lod skal have nedenfornævnte gods, nemlig 
P/2 bol i Ferslevlille, et bol, det er en mark skyld i Udlejre, 8 ørtug skyld 
og 3 øre skyld i Ølstykke og 6 øre skyld sammesteds og i *Massøu 72 mark 
skyld, det er 72 bol, med gården, hvor min fader tidligere boede i i 
Roskilde, med alle dens tilliggender, nemlig stenhuset, badstuen og alt 
andet, frit overgivet til hendes brug og rådighed. Men min før nævnte 
svoger Jakob skal som sin lod have 72 mark skyld i Holme, 11 øre skyld 
i Vridsløse, i Ishøj 72 bol, i Herlev 3 øre skyld, i Eskilstrup 8 ørtug 
skyld, i Ishøj 14 ørtug skyld. Desuden skal jeg give samme Jakob til er
statning 4 ørtug skyld jord eller tilsvarende for 8 ørtug skyld, som 
han venskabeligt og frivilligt har overladt mig. Endvidere min lod, belig
gende og vurderet på nedenfornævnte steder, nemlig i Tåstrup 16 ør
tug skyld og 5 øre skyld 72 bol i Kraghave, 72 bol i Baldersbrønde, i 
Hvessinge 18 øre skyld, i Skams trup 7 øre skyld, i Vridsløselille 8 ørtug 
skyld og i Torslunde 6 øre skyld og en tomt i Roskilde i strædet, som 
kaldes Hersegade. Idet jeg derfor ønsker, at dette forligsskifte overholdes 
ubrydeligt, erklærer jeg med dette brev, at jeg med det foregående er 
fyldestgjort med hensyn til min lovlige arvelod, med den ene tilføjede 
betingelse, at hvis nogen uanset hans adkomst delvist eller helt anfægter 
eller fortrædiger en af vore arvelodder, forpligter jeg mig med dette 
brev til at hjælpe vedkommende i hans fortræd og forsvare hans lod 
eller også til at holde vedkommende skadesløs. Til vidnesbyrd om alt
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dette overdrager jeg samme Jakob, min svoger mit segl, hængt under 
dette brev, sammen med staden Roskildes segl og de hæderværdige mænd 
provsten i Roskildes hr. magister Henriks, og kustoden for franciskanerne, 
broder Gerlags, og oldermanden for St. Knuds gildet min farbroder 
Gyncekes segl. Givet i Roskilde i det herrens år 1335 mortensdag.

236 1335. 11. november. Roskilde.
Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, giver Gynceke Klausen fuldmagt til på 

hans vegne at skøde Roskilde Clara kloster 6 boder i Holbæk.

Original i universitetsbiblioteket.

Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen 
med Gud.

Eftersom jeg ikke personligt kan være til stede, giver jeg med dette 
brev indehaveren af dette brev, Gynceke Klausen, min svoger fuldmagt 
til i mit navn at skøde Roskilde Clara kloster en tomt med 6 boder 
i Holbæk, som min svigerfader Klaus Gyncekesen — god ihukommelse 
— i sit testamente skænkede til afholdelse af hans årtid1). Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det herrens 
år 1335 mortensdag.

1) Jfr. nr. 211.

237 1335. 12. november. Avignon.
Pave Benedikt 12. pålægger domprovst Holger i Lund at hjælpe præsten Niels 

Spink fra Roskilde stift til sin ret overfor Roskildekanniken Jens Sommersen, Århus
kantoren Jens Rød og abbeden i Alling, som har forfulgt ham, fordi han har ekse
kveret en pavelig arrest overfor indtægterne af Jens Sommersens kirke Eggeslevmagle.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

rpil vor kære søn provst Holger i Lund, hilsen.
JL Vor embedspligt kræver, at vi giver enhver, der forlanger det, ret
tens fyldestgørelse. Af ordlyden af en os overrakt ansøgning fra vor kære 
søn præsten Niels kaldet Spink i Roskilde stift har vi erfaret, at da i sin 
tid lykkelig ihukommelse pave Clemens 5.1) vor forgænger pålagde gejst
ligheden i hele verden tiende for at bringe hjælp over havet2) på konciliet 
i Vienne3), ville vore kære sønner dekanen og kapitlet ved Roskilde kirke
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og gejstligheden i Roskilde stad og stift betale denne tiende, og blandt 
andre indsatte de vor kære søn Jens Sommesen, kannik i Roskilde og sog
nepræst ved kirken Eggeslev i nævnte Roskilde stift som indsamler afdenn 
tiende, og han indsamlede dengang en stor sum penge af denne tiende, 
som han nægtede at betale romerkirken, fordi han var blevet bandlyst 
med apostolisk myndighed, og frugterne af hans embeder og alt hans gods 
blev belagt med arrest af vor kære søn Petrus Gervasii, kannik ved St. 
Euodius kirke i Le Puy stift, der med apostolisk myndighed var beskikket 
dertil, og som med samme myndighed beskikkede omtalte Niels til at 
modtage frugterne af førnævnte Eggeslev kirke for samme Petrus og i om
talte romerkirkes navn, indtil der var gjort romerkirken fuldt ud fyldest 
for de penge, nævnte Jens havde indsamlet af nævnte tiende, og da nævnte 
Niels som en lydig søn havde befattet sig med frugterne af omtalte Eggeslev 
kirke, således som han havde magt og pligt til, lod som følge heraf samme 
Jens ham stævne for retten af vore kære sønner abbeden i Alling i Århus 
stift og magister Jens Rød, kantor ved Århus kirke i kraft af visse pave
breve, og han pinte og plagede og fortrædigede ham, lod ham bandlyse 
og offentligt erklære for bandlyst, idet han skændigt bragte ham i vanry 
og misbrugte disse breve til foragt, skade og uret mod det apostoliske 
sæde, skønt nævnte apostoliske breve ikke gav omtalte abbed og kantor 
jurisdiktion over nævnte Niels. Derfor blev samme Niels ramt af de stør
ste tab, anstrengelser og udgifter og blev på en vis måde en fattig mand 
derved, og samme Niels appellerede nævnte abbeds og kantors om
talte dom som intetsigende til det apostoliske sæde. Derfor har omtalte 
Niels ydmygt bønfaldet os om barmhjertigt at værdiges at sørge for ham 
med passende midler i den sag, da han selv på grund af nævnte abbeds 
og kantors og Jens magt og den uheldige situation i de egne ikke kunne 
håbe at opnå rettens fyldestgørelse mod dem indenfor Århus stad og stift. 
Vi, som skylder alle retfærdighed, vil derfor ikke svigte samme Niels i hans 
ret, men imødekommer hans bønner og pålægger Dig, vor kloge søn, ved 
dette apostoliske brev med vor myndighed at stævne førnævnte abbed og 
kantor og Jens og andre, som stævnes bør, at påhøre appelsagen og hoved
sagen og sagen om den uret, der som omtalt er begået imod ham, med 
alt hvad deraf dukker op, og er afhængigt og knyttet dertil, at afgøre 
sagen på skyldig måde og med kirkens straf lade Din afgørelse fast over
holde. Men hvis de vidner, som udmeldes, undslår sig af gunst, had eller 
frygt, skal Du med samme straf og uden appel tvinge dem til at aflægge
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vidnesbyrd for sandheden uanset vor forgænger lykkelig ihukommelse pave 
Bonifacius 8.s4) konstitution5), hvorved det forbydes at nogen stævnes for 
retten udenfor sin stad og sit stift undtagen i bestemte sager og i disse 
udover een dagsrejse fra sit stifts grænse, og uanset bestemmelsen om de 
to dagsrejser6) fra det økumeniske koncil, når blot ingen med dette brev 
drages for retten udover tre dagsrejser udenfor sin stad og stift, og uanset 
alle andre konstitutioner af vore forgængere de romerske paver, som 
på nogen måde kan modvirke Din jurisdiktion eller magtbeføjelse i 
denne sag og dens frie udøvelse, eller om førnævnte abbed og kantor og 
Jens eller nogen anden i fælleskab eller hver for sig har fået bevilget af 
det apostoliske sæde, at de ikke kan bandlyses, suspenderes eller belægges 
med interdikt eller stævnes for retten udenfor eller udover bestemte ste
der ved apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og ord for ord 
omtaler denne bevilling, og uanset enhver anden almindelig eller speciel 
bevilling, hvad ordlyd den så har, som, når den ikke udtrykkeligt og fuld
stændigt er optaget i dette brev, på nogen måde kan forhindre udøvelsen af 
Din jurisdiktion og af hvis hele ordlyd vort brev skulle have inde
holdt særlig omtale. Givet i Avignon 12. november i vort 1. år.

1) 1305—14. — 2) D. v. s. til Det hellige Land. — 3) 1311. — 4) 1295—1303. — 
5) c 11 in VIto de rescriptis I 3. — 6) jf. DRB II 9 nr. 234.

238 1335. 18. november.
Ridderen Jakob Flæb giver Asser Jonsen i Borum fuldmagt til at skøde kanniken 

Broder i Århus en gård i Skivholme.

Afskrift i Arhusbogen.

Jakob, kaldet Flæb, ridder, til alle, som ser dette brev hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg giver Asser Jonsen i Borum fuldmagt og særligt 
påbud om i mit navn at skøde hr. Broder, kannik i Århus, indehaveren 
af dette brev, eller hans sikre bud i hans navn min gård i Holme i Skiv
holme sogn med alle dens rørlige og urørlige tilliggender til evig besid
delse og til at indføre samme hr. Broder i håndgribelig besiddelse heraf. 
Fremdeles anerkender jeg helt og holdent at have modtaget betalingen 
for gården med dens førnævnte tilliggender, nemlig 80 mark kobberpenge,



203 g. December 1335 Nr. 239

for hvilke jeg med dette brev lader ham være kvit og frit. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1335 
ottendedagen efter mortensdag.

1335. 9. december. Roskilde. 239
Biskop Jens af Roskilde henlægger sognekirken i Kildebrønde under kantoren 

Jens' præbende.

Original i universitetsbiblioteket.

Broder Jens, af miskundhed biskop af Roskilde, til sin med Kristus 
kære hr. Jens, kaldet af Kappelgården, kantor og kannik i vor kirke i 

Roskilde, hilsen med Gud.
Du har i en ydmyg meddelse til os påvist, at det præbende, som Du for 

tiden på kanonisk vis sidder inde med ved Roskilde kirke, og hvis gods 
på grund af skatter og udplyndring for en stor del er øde, i den grad er 
usselt og fattigt med hensyn til indtægter og oppebørsler, så at Du ikke 
kan få et sømmeligt underhold deraf, og da det er rimeligt og nødven
digt for samme Roskilde kirke, som overgår de andre kirker i Roskilde 
stift i fornemheds og værdigheds rang, at den har velegnede kanniker, 
der udmærker sig ved hæderværdig vandel og boglig lærdom, og da så
danne kanniker med god grund må tildeles passende og anseelige bene
ficier, har vi omhyggeligt overvejet samme præbendes tarv og behov og 
henlægger med råd og samtykke af vort kapitel i Roskilde sognekirken 
Kildebrønde i vort stift, som både retlig og faktisk er ledig på grund 
af et tidligere frit afkald, og som vi har udelt patronatsret til, med alle 
dens rettigheder og tilliggender, dog med forbehold for os og vore efter
følgere af den biskoppelige ret1) i samme, til dit førnævnte præbende til 
evig tid, idet vi erklærer som vor vilje, at Du ifølge de kanoniske regler2) 
skal holde en egnet og evig vikar, indsat på kanonisk vis, ved førnævnte 
Kildebrønde kirke, som til sit underhold skal have en passende del af 
denne kirkes oppebørsler. Vi vil, at Du skal overholde alt det førnævnte 
under aflæggelse af korporlig ed. Til vidnesbyrd herom er vort segl sam
men med Roskilde kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde 
i det herrens år 1335 lørdag næst bispen og bekenderen St. Nikolaus dag.

1) Jfr. DRB. II 5 nr. 364 note 2. — 2) Jfr. DRB. II 5 nr. 394 note 2.
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240 1335. 14. december. Lund.
Peder Gjarbo pantsætter provst Holger i Lund sit gods i Roddinge.

Vidisse af 1416 10. oktober i rigsarkivet.

Peder, kaldet Gjarbo, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Jeg gør vitterligt for alle og anerkender at skylde indehaveren af dette 
brev, den velbyrdige herre Holger, provst i Lund 5 mark lødig sølv efter 
kølnsk vægt, at betale ham fuldt ud i Lund inden Marie himmelfartsdag1), 
og for dem pantsætter jeg ham med dette brev alt mit rørlige og urørlige 
gods i Roddinge sammen med en vandmølle og fjerne og nære tillig
gender uanset deres betegnelser, på det vilkår, at dersom jeg svigter med 
betalingen til den for mig fastsatte termin, skal alt mit gods med oven- 
fornævnte mølle som forudskikket derefter tilfalde ham til evig besiddelse, 
idet jeg forpligter mig og mine efterfølgere at hjemle, fri, kvittere og holde 
førnævnte hr. Holger skadesløs for krav og tiltale fra enhver med hensyn 
til foranstående. Givet i Lund under mit segl til vidnesbyrd i det herrens 
år 1335 dagen St. Lucia dag.

1) 15. august.

241 1335. 21. december.
Rådet i Anklam stadfæster kræmmernes skrå.

Af skrigt i Anklam.

Idet herrens år 1335 mandag1) før den hellige apostel Thomas dag 
har vi borgmestre og rådmænd i staden Anklam ladet sammenskrive 
på vor stads kræmmeres vegne deres skrå, som de har overrakt og over

givet os ... <2) Desforuden skal den, som vil optages i deres kompagni, 
have troværdigt brev og segl for sig og sin hustru, at de er af tysk herkomst 
og oprindelse, og at de er enedes og forligt med deres herskab, at de har 
handlet ærligt og er uberygtet. Danske, vender og skotter skal, således 
som det også er skik i Lübeck og andre søstæder, ikke være værdige til 
at optages i dette kompagni. . . . Handlet 1335 på den hellige apostel 
Thomas’ dag.

1) 18. december.
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1335. 242
Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, bevidner, at Mogens og hans hustru Gunner 

har ladet sig optage i Roskilde Clara klosters samfund.

Original i universitetsbiblioteket.

Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen med 
Gud.

I skal vide, at indehaveren af dette brev, Mogens, med egen røst og i 
god helbredstilstand for vor domstol har erklæret, at han sammen med 
sin hustru Gunner i foragt for det verdslige liv efter at have aflagt kyskheds- 
løfte med håndslag har lovet den fromme frue, fru Katrine, abbedisse 
for nonnerne i Roskilde Clara kloster lydighed, efter at have afstået det 
gods, som de for tiden besidder i kreaturer, korn, svin og andet til nævnte 
abbedisse, søstrene og klostret til bod for deres sjæle, og hvad de ved deres 
død ved herrens gavmildhed måtte have fået, vil de ligeledes afstå på 
den betingelse, at de skal have bestyrelsen over nævnte klosters undergivne 
i gården Ske under forbehold af al skyld og oppebørsel for nævnte søstre, 
dog med undtagelse af møllen. Men hvis de på grund af alderdom eller 
svaghed eller anden fornuftig grund ikke formår eller også forsømmer at 
betjene nævnte søstre på nyttig vis i nævnte gård eller mølle, skal nævnte 
søstre have fri lejlighed til at udleje nævnte gård og mølle til hvem, de 
vil, og til at råde over den til deres fordel. Ligeledes har han sammen 
med sin omtalte hustru valgt sin kirkelige begravelse i nævnte kloster. 
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det 
herrens år 1335.

1335. 243
Ove, søn af Ingvar Hjort, pantsætter Jens Hasenberg sin gård i Broby for 100 

mark sølv.

Referat i Sorø gavebog.

Om Broby.
Dette gods besad ridderen hr. Ingvar Hjort med arveret omkring 

år 1334. Thi på den tid døde han, og arven overgik til hans sønner Jakob og 
Ove. Denne Ove pantsatte ridderen hr. Jens Hasenberg gården i Broby 
med to bol jord nemlig Gjordebol og det halve Fædrenebol og det halve 
Gydeholebol med de øvrige tilliggender for 100 lødige mark efter kølnsk
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vægt på den betingelse, at hvis han ikke indløste det på fastsatte dag og 
sted, skulle Jens Hasenberg oppebære alle frugter udenfor gældens hoved
stol, indtil den fulde indløsning fandt sted ifølge aftale, og han forpligtede 
sig at yde erstatning for bygninger, hvis der i mellemtiden blev opført 
nogle der, og til at indløse dette gods til eget brug og med egne penge og 
ellers ikke. I det herrens år 1335.

244 [1335]’).
Jakob, søn af Ingvar Hjort, pantsætter Jens Hasenberg en gård i Broby for 20 

mark sølv.

Referat i Sorø gavebog.

Og Oves broder Jakob Ingvarsen, pantsatte ligeledes samme Hasen
berg en anden gård i Broby, hvor Mogens Katemang boede, for 

20 mark lødigt sølv og på samme vilkår.
1) Jfr. nr. 243.

245 [1335—38]’).
Jens Hasenberg pantsætter Uffe af Paddeborg de to gårde i Broby, som Ove og 

Jakob Ingvarsen havde pantsat ham.

Referat i Sorø gavebog.

Men Hasenberg pantsatte Uffe af Paddeborg begge gårde med vand
møllen for samme sum sølv, nemlig for 120 mark lødig sølv efter 

kølnsk vægt og for 16 mark af samme slags for bygninger, som han havde 
opført, nemlig en vindmølle og et stenhus.

1) Mellem 1335 (jfr. nr. 243) og 1338, da Jens Hasenberg pantsætter Gødeke Mogen
sen samme gårde.

246 [1335—39]’).
Anders Olufsen pantsætter Ridderen Jakob Nielsen en gård i Broby.

Referat i Sorø gavebog.

Endvidere pantsatte Anders Olufsen ridderen hr. Jakob Nielsen en 
gård i Broby med dens husstand, huse og alt tilliggende for 20 mark 

lødig sølv.
1) Da gården iflg. Sorø gavebog havde tilhørt Ingvar Hjort, kom den vel først ca. 

1335 i Anders Olufsens besiddelse (jfr. nr. 243). 1339 pantsatte Jakob Nielsen den igen 
til Jens Mogensen.
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[Omkring 1335p). 247
Peder Ingvarsen pantsætter Næstved St. Peters kloster 2 øre jord i Broby. 

Næstved St. Petri klosters registratur.

Peder Ingvarsen skyldte klostret 30 mark penge og skødede herfor som 
pant to øre jord i Broby. Datum mangler.

1) Peder Ingvarsen er vel også en søn af Ingvar Hjort, jfr. nr. 243.

1335. 248
Tue Rønnebæk anerkender, at hans søster Sofie har indløst det gods, hun havde 

pantsat ham i Freerslev.

Næstved St. Petri klosters registratur.

Tue Rønnebæk anerkender, at hans søster Sofie har indløst sit gods 
i Freerslev, som var pantsat til ham, og han vil skøde hende det.

1335. 249
Timme Block og hans brødre skøder kanniken i Slesvig Niels Gerhardsen deres 

gods i Svans sogn.

Referater hos Hieronymus og Povl Cypræus.

Hier Cypræus:

På denne tid skødede Timme Block og hans brødre i nærværelse af her
tug Valdemar på borgen Gottorp klart alt deres gods, som de havde 
i Svans sogn i Rinkenis mark, af hvilket der årligt betaltes 2 øre 

(ørtug) korn, til kanniken magister Niels Gerhardsen; på samme måde 
som hans forfædre frit havde besiddet det, efter at han havde fået udbe
talt den fulde købesum for det; han forpligtede sig til, dersom nødvendig
heden krævede det, at forsvare det gods energisk mod enhvers krav på 
egne omkostninger.

Povl Cypræus:

I året 1335 i nærværelse af hertug Valdemar på borgen Gottorp skæn
kede biskop Hellembert1) alle besiddelser og rettigheder, som han havde 
i Svans sogn i Rinkenis mark, af hvilke der årligt betaltes 2 øre 
korn2) til kapitlet i Slesvig, således som hans forfædre friest havde besiddet 
det, og idet han tog en græstørv fra det i hånden og kastede den fra sig,
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overgav han det, og denne handling kaldes at skøde på folkemålet, efter 
at have modtaget fuld betaling herfor og på den betingelse, at hjem
mel skulle ske på hans bekostning. Alt dette blev modtaget af magister 
Niels og Timme Block1), kanniker.

1) Povl Cypræus har misforstået brevet. — 2) »Andetsted 2 ørtug«.

250 1335.
Katrine Svendsdatter skøder Hundslund kloster en gård i Linder up,

Ålborghus registratur.

Et brev, udstedt af nogle præster, lydende, at Katrine Svendsdatter 
har skødet sin gård i Linderup til Hundslund. Datum 1335.

251 [Omkring 1335].
Jens Mogensen pantsætter Katrine Svendsdatter en gård i Kinderup.

Ålborghus registratur.

Jens Mogensens brev om, at han pantsætter en gård i Kinderup til 
Katrine Svendsdatter; hvis den ikke løses inden faste, skal hun beholde 

den som ejendom.

252 1335.
Abbeden i Sorø sælger Jens Sab jord i Blæsinge.

Antvorskov klosters registratur.

Abbeden i Sorø solgte Jens Sab 2 ørtug jord i Blæsinge. 1335.

253 1335.
Jens Ingvarsen af Helsinge pantsætter præsten Jens i Gerlev sin gård i Gerlev. 

Antvorskov klosters registratur.

Jens Ingvarsen af Helsinge skyldte hr. Jens, præst i Gerlev, 2 ørtug korn, 
for hvilke han pantsætter ham sin gård i Gerlev med 3 ørtug jord.

År 1335.
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1335. 254
Broder Jens i Ribe giver Antvorskov kloster jord i Sludstrup.

Antvorskov klosters registratur.

Broder Jens i Ribe gav sit gods i Sludstrup til klostret. 1335.

1335. 255
Jens Mikkelsen skøder Jens Mogensen sin gård i Tjæreby.

Antvorskov klosters registratur.

Jens Mikkelsen gav og skødede sin gård i Tjæreby til Jens Mogensen. 
1335-

1335. 256
Jens Larsen giver Jakob Bosen en gård i Ølsemagle.

Roskildegårds registratur.

Jens Larsen giver Jakob, Bo Jensens søn af Alslev, en gård i Ølsemagle. 
1335 (På latin).

1335. 257
Albert Albertsen giver Trued Pedersen fuldmagt til at skøde Vor kloster gods i 

Yding.
Skanderborgske registratur.

Albert Albertsens brev på latin om, at han giver Trued Pedersen fuld- 
. magt til at skøde Abbeden og konventet i Vor alt hans gods, rør
ligt og urørligt, i Yding i Løversyssel i Vore herred. Dateret 1335.

1335. 258
Mikkel Jonsens brev på en gård i Messing.

Skanderborgske registratur.

Et latinsk pergamentsbrev på en gård i Mesing af Mikkel Jonsen på 
Peder Hågensens og Mikkel Hågensens vegne. År 1335.

1335. (Cane. Lib. p. 618 = Rep. udat. 199) = 1318.

1335? (Reg. Dan. nr. *1663 og *1664) = nr. 117 og 118.

1335—41. (Reg. Dan. nr. *1665) = nr. 217.

2. Række. XI. 14
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259 1335.
Et latinsk brev på gården i Bjårlov.

260 1336. 6. januar.
Nikolaus af Geyvi, den danske konges vasal i Estland, erklærer, at han på Mark- 

vard Brejdes vegne har opmålt den rug, som biskop Oluf af Reval har betalt for 
sin broders forseelse.

Original i Tallinn.

Det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev, at jeg Nikolaus 
af Geyvi, den herre kongen af Danmarks vasal, på Markvard Brejdes 

vegne i stenhuset i Reval har opmålt den herre biskop Oluf af Revals 
rug for hans broders forseelse, og den beløb sig i mål og mængde til 12 
læster, 4 pund mindre end tre kulmet, hvad jeg vil bekræfte med min ed, 
hvis det bliver nødvendigt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under 
dette brev. Givet på helligtrekongers dag i det herrens år 1336.

261 1336. 16. januar. Varberg.
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne overlader Halstan Persson kongens 

andel i Korningshven og Sållaretorp.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Magnus, af Guds nåde kongerigerne Sveriges, Norges og Skånes konge, 
. til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at vi til evig besiddelse har overdraget hele den os tilkom
mende andel af kongens gods i torperne Korningshven og Sållaretorp 
med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande og alle deres øvrige tillig
gender, fjernt eller nær uanset deres benævnelse til vor kære og tro mand 
Halstan Persson, idet vi har overført til ham og hans arvinger den fulde 
ejendomsret og ejendomsbesiddelse over samme andel af kongens gods 
med dets ovennævnte tilliggender at tage i besiddelse, sælge, mageskifte 
den og på enhver anden måde frit at råde over den. Til klarhed herom 
er vort segl hængt under dette brev. Givet på vor borg Varberg i det 
herrens år 1336 på paven og martyren Marcellus’ dag.

262 1336. 18. januar. Varberg.
Kong Magnus af Sverige, Skåne og Norge befaler de indbyggere i Finve den, 

som endnu ikke har betalt årets udgærd, at levere denne på Varberg.
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Original i det svenske rigsarkiv.

Magnus, af Guds nåde Sveriges, Skånes og Norges konge, til alle, 
. som bor i Finveden, hilsen og nåde. . . .

Skrevet sammesteds1) i det herrens år 1336 på den helsige jomfru 
Priscas dag.

1) D. v. s. »på vor borg Varberg«.

1336. 28. januar. Gottorp. 263
Hertug Valdemar 3. af Jylland fastslår, at gejstlige i Slesvig, som er sønner af 

stadens borgere, skal betale skat af deres arvelod.

Original i Kiel.

Valdemar, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Det er vigtigt for en fyrste at have sine undersåtters tarv for øje og efter 
evne forebygge de skader, som truer ham og hans undergivne. Følgelig 
da vore kære rådmænd i Slesvig mangfoldige gange har indberettet og 
klaget til os over, at sønner af borgere i Slesvig, som er indenfor de gejst
lige grader og er under kirkens skattefrihed ikke af deres gods i staden 
Slesvig, som tilfalder eller er tilfaldet dem som arv ved deres forældres 
død, hjælper eller vil hjælpe rådmændene med det bidrag, som kaldes 
skud og med andre tjenester, som skal ydes os fra vor kære fader hr. Eriks 
tid — salig ihukommelse — og indtil denne dag, skønt de ofte af rådmæn
dene er blevet formanet og opfordret til at gøre det. Derved tynges ikke 
alene rådmændene og de andre borgere i Slesvig, men også vi og vore 
efterfølgere, som med tiden måtte være, lider skade herved. Derfor har 
vi efter omhyggelig rådslagning med vore kære og tro råder fastsat og 
besluttet, at førnævnte gejstlige, sønner af borgere i Slesvig, for fremtiden 
skal yde arbejde og betaling af deres arvegods i staden Slesvig eller uden 
for staden i forstaden sammen med førnævnte rådmænd. Til Vidnesbyrd 
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på Gottorp i det her
rens år 1336 søndagen før kyndelmisse.

1336. 28. januar. Varberg. 264
Niels Geting erkender at have betalt Gustaf Nilsson 400 mark for sine forbry

delser og lover aldrig at rejse klage derover.

14*
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Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Niels Geting til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg anerkender med dette brev, at jeg for mine sande og virkelige 

forbrydelser og gerninger har overdraget den velbyrdige og hædervær
dige mand hr. Gustaf Nilsson 400 mark penge, idet jeg i sandhed lover, 
at hverken jeg eller nogen af mine arvinger, slægtninge eller venner no
gensinde vil fremkalde nogen klage mod nævnte hr. Gustaf i anledning 
af denne sag. Til vidnesbyrd herom er de velbyrdige mænds, nemlig Peter 
Lindormsons, Tideke Hornfisks, Hjålmikins og Sunes segl sammen med 
mit hængt under dette brev. Skrevet i borgen Varberg i det herrens år 
1336 søndag før kyndelmisse.

265 1336. 2. februar. Helsingborg.
f fils Abjornsson og Håkon Mattisson, kong Magnus af Sveriges drost og marsk, 

bevidner, at Nils Nipetz og Gudserk Jonsen i Hålsingborg har sluttet forlig.

Original i det svenske rigsarkiv.

Nils Abiornsson, Sveriges, Norges og Skånes berømmelige konges drost 
og Håkon Mattisson, samme konges marsk, til alle, som får dette 

brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det herrens år 1336 på kyndelmisse1) var i vor nær

værelse i Hålsingborg Nils Nipertz og Gudserk Jonsen tilstede og enedes 
venskabeligt om at fjerne og udrydde al uenighed, uvenskab og strid 
uanset dets art og oprindelse, som indtil denne dag var opstået og havde 
været mellem dem og deres slægtninge, at overholde mellem dem og deres 
slægtninge for altid til evig tid i venskabelig enigheds og venskabs ånd, 
således som det fyldigere indeholdes i et af begge parter udstedt brev, 
idet de forpligtede sig med håndslag i form af vilkår under straf af . . .2) 
aldrig nogensinde åbent eller hemmeligt at handle imod dette venskab 
. . ,2) og forlig i ord eller med råd og dåd, men ubrydeligt ukrænket at 
overholde det fast . . .2). Til vidnesbyrd herom er vore segl sammen med 
de gode mænd Tyrner Mattissons, Sakse Pedersens og Jakob Jonsen fra 
Markies segl hængt under dette brev. Givet år, sted og dag som ovenfor.

1) 2. februar. — 2) Lakune i forlægget.



213 ij. Februar 1336 Nr. 268

1336. 3. februar. 266
Niels Eskilsen af Vika pantsætter Bent Eskilsen sin gård i Ekerod for 13 mark 

skånsk.

Original i det svenske rigsarkiv.

Niels Eskilsen af Vika til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud.

Alle skal vide, at jeg har pantsat den gode mand Bent Eskilsen min 
gård i Ekerod, hvor Svend Reje bor, for 15 mark nye skånske penge at 
indløse på første ting efter første St. Hans dag på det vilkår, at hvis jeg 
svigter med betalingen til førnævnte frist, skal førnævnte gård med vir- 
ning tilfalde samme Bent til evig retmæssig besiddelse. Givet under mit 
segl med de gode mænd Broder Eskilsens og Torkil Eskilsens segl i det 
herrens år 1336 på martyren St. Blasius dag.

1336. 14. februar. Avignon. 267
Den pavelige kammermester ærkebiskop Gaspard af Arles kvitterer biskop Hel- 

lembert af Slesvig for indbetalingen af servispenge til pavens husstand og embeds- 
mænd.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

G aspard, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens 
kammermester, til alle, som får dette brev at se, hilsen med Gud.

Vi bringer med dette brev til Eder alles kundskab, at biskop Hellem- 
bert af Slesvig dags dato gennem magister Albert Houels, kannik ved 
St. Johannes kirke i Utrecht, hans befuldmægtigede, har betalt 19 guld- 
floriner for 4 servitier til samme vor herre pavens husstand og embeds- 
mænd, som han skyldte nævnte husstand, og som nævnte herre pavens 
regnskabskammers klerke har modtaget på samme husstand og embeds- 
mænds vegne. Vi løser og kvitterer ham, hans kirke og efterfølgere i nævnte 
kammers navn for det således betalte, idet vi giver ham dette brev til 
vidnesbyrd om foranstående, beseglet med vort kammermestersegl. Givet 
i Avignon 14. februar i det herrens år 1336, det 4. indiktionsår og i pave 
Benedikt 12.s 2. paveår.

1336. 17. februar. 268
Niels Assersen pantsætter ærkedegnen i Århus en gård i Ørridslev.
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Silkeborgske registratur.

Fremdeles et pantebrev på latin om, at Niels Assersen pantsætter en 
gård i Ørridslev i Vor herred til ærkedegnen1). Givet 1336 tirsdagen 
før apostlen St. Thomas’ dag.

1) Registraturen har hellige degen, som er lige mærkeligt, hvad enten det betegner 
ærkedegnens embede eller skal opfattes som et personnavn »Helge Degn«.

269 1336. 27. februar. Avignon.
Pave Benedikt 12. stadfæster Lunds domkapitels valg af dekanen Peder Jensen 

til ærkebiskop af Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor kære søn Peder udvalgt ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, 
hilsen og apostolisk velsignelse.

Kaldet til styrelsen af universalkirken ved Guds vilje, retter vi vor om
hyggelige opmærksomhed og vort hyrdeembedes årvågne omsorg mod 
hver enkelt kirkes tilstand, for at de enkelte kirker kan styres af egnede 
hyrder og overdrages kloge ledere, og for at kirkerne ved deres kloge om
sigt og omsigtsfulde klogskab ved hans medvirken, som erkendes at være 
hyrdernes hyrde og leder, kan vinde fremgang i det åndelige som i det 
timelige. Da nu for ikke længe siden kirken i Lund blev berøvet sin hyrdes 
trøst ved god ihukommelse ærkebiskop Karl af Lund, Sveriges primas’ 
død, som endte sine dage i de egne, sammenkaldte de kære sønner prov
sten og kapitlet ved samme kirke alle, som burde, ville og uden vanske
lighed kunne være tilstede, og efter at have fastsat dagen for valget, som 
det er skik, kom de sammen, påkaldte den hellige ånds nåde og vedtog 
ved denne valghandling at gå frem ad kompromissets vej1), idet de en
stemmigt gav deres ældste kannik, vor kære søn Niels Bunkeflo fuldmagt 
til at udtage fire andre troværdige af nævnte kapitel, hvem han måtte 
synes, og såvel ham som de nævnte fire, han således skulde udtage, fuld
magt til denne gang at besætte kirken med en hyrde blandt dem selv eller 
med en anden egnet person, dog af nævnte kapitels skød, dog at fuldmagten 
kun skulle vare til et sammesteds antændt lys var brændt ud, og idet for
nævnte provst og kapitel lovede at modtage og holde ham for deres ærke
biskop, som samme Niels og de fire omtalte, som skulle udtages i omtalte 
kirke, før nævnte lys var brændt ud, måtte indsætte i kirken. Og samme Niels
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udtog så Dig, der dengang var dekan, og de kære sønner provsten Holger, 
ærkedegnen Knud og kanniken Peder Svendsen ved samme kirke som med- 
befuldmægtigede til at besætte kirken i overensstemmelse med den over
dragne fuldmagt og dernæst modtog så førnævnte Niels, provst, ærkedegn 
og kannik sammen med Dig fuldmagten og trådte til side, og efter mange, 
forskellige forhandlinger først mellem Eder og dernæst med de enkelte 
medlemmer af kapitlet, kastede de eenstemmigt deres stemmer på Dig, 
og omtalte Holger valgte på egne og sine førnævnte kollegers og det sam
mesteds nærværende kapitels vegne og i deres navn Dig, der forud var 
indsat i et præstedømme, til ærkebiskop af Lund, og førnævnte kapitel 
bifaldt eenstemmigt valget og bekendtgjorde det senere højtideligt for 
gejstligheden og menigheden. Idet Du dernæst på førnævnte kapitels ind
trængende opfordring indvilligede i dette valg, da Du fik forelagt beslut
ningen om denne handling, kom Du personligt til det apostoliske sæde 
og både Du selv personligt og førnævnte kapitel ved dets bestemte befuld
mægtigede og egnede sendebud, der i den anledning specielt sendtes til 
os, forelagde denne valgbeslutning og ansøgte os indtrængende om, at 
vi med det apostoliske sædes velvilje ville værdiges at stadfæste dette valg, 
idet alle af loven fastsatte tidsfrister var overholdt i det foran anførte. 
Vi lod derfor valget og Dine fortjenester omhyggeligt prøve af vor ær
værdige broder kardinalbiskop Anibaldus af Tuscolo og vore kære søn
ner kardinalpresbyteren Petrus af St. Martin in Monte og kardinaldia
konen Jakob af St. Georg in Velabro, og da fuldstændig og pålidelig 
indberetning herom var meddelt os af samme biskop og kardinaler, og 
vi fandt, at førnævnte indberetning drejede sig om Dig, en mand af ros
værdigt levned og hæderlig og sømmelig vandel, begavet med boglig lær
dom, klog i det åndelige og besindig i det timelige og kendetegnet med 
adskillige andre fortjenstfulde dyder, stadfæstede vi valget med aposto
lisk myndighed efter vore brødres2) råd og indsatte Dig til ærkebiskop 
og hyrde for omtalte Lundekirke, idet vi fuldt ud betroede Dig omsorgen 
for og forvaltningen af denne kirke såvel i det åndelige som i det timelige, 
og vi lod senere vor ærværdige broder biskop Gaucelinus af Albano til
dele Dig indvielsens gave i urokkelig håb om og tillid til, at samme kirke 
ved Din besindige nidkærhed ville styres heldigt og med herrens hjælp 
vinde heldbringende fremgang. Derfor pålægger vi Dig, at Du fromt på
tager Dig den byrde, der er lagt på Dig, nemlig styret af samme kirke i 
Lund og bestræber Dig på at lede og udøve sjælesorgen og forvaltningen
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pålideligt og klogt, idet Du underviser den herrens hjord, som er betroet 
Dig ved denne kirke, i ord og gerning, således at Lundekirken kan glæde 
sig over at være betroet en klog leder og heldig forvalter, og ryet om Dit 
gode rygte ved Dine rosværdige handlinger kan sprede sig vidt og bredt, 
og Du foruden den evige gengælds belønning kan gøre Dig fortjent til 
forøget velsignelse og nåde hos os og det apostoliske sæde. Givet i Avignon 
27. februar i vort 2. år.

1) Ad kompromissets vej, d. v. s. at valget betros et mindre udvalg af valgmænd, 
der ikke alle behøver at have sæde i kapitlet. — 2) Kardinalerne.

270 1336. 27. februar. Avignon.
Pave Benedikt 12. meddeler kapitlet i Lund dekanen Peder Jensens udnævnelse 

til ærkebiskop.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore kære sønner kapitlet i Lund, hilsen og apo
stolisk velsignelse.

Kaldet til styrelsen af universalkirken o. s. v. som i nærmest foregående1) 
indtil nåde hos os og det apostoliske sæde. Derfor pålægger vi Eder yd
mygt at betragte samme udvalgte som fader og hyrde for Eders sjæle, 
vise ham skyldig og hengiven ærbødighed, hengivent rette Eder efter og 
virkningsfuldt udføre hans heldbringende formaninger og pålæg. I mod
sat fald vil vi stadfæste den dom, som samme udvalgte ærkebiskop lov
formeligt måtte fælde over de genstridige og lade den ubrødeligt efterleve 
indtil værdig oprejsning efter Guds vilje. Givet som ovenfor1).

1) Jfr. nr. 269.

271 1336. 27. februar. Avignon.
Pave Benedikt 12. meddeler gejstligheden i Lunds stift dekanen Peder Jensens 

udnævnelse til ærkebiskop.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore kære sønner gejstligheden i Lunds stad og 
stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Kaldet til styrelsen af universalkirken o. s. v. som i nærmest foregående1) 
indtil dets afslutning.

1) Jfr. nr. 270 og 269.
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1336. 27. februar. Avignon. 272
Pave Benedikt 12. meddeler menigheden i Lunds stift dekanen Peder Jensens 

udnævnelse til ærkebiskop.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde J) til vore kære sønner menigheden i Lund stad og 
stift, hilsen og apostolisk velsignelse.

Kaldet til styrelsen af universalkirken o. s. v. som i tredie foregående1) 
indtil nåde hos os og det apostoliske sæde. Derfor pålægger vi Eder hen
givent at modtage samme udvalgte ærkebiskop som Eders fader og sjæle
hyrde, vise ham skyldig ære og rette Eder efter hans heldbringende for
maninger og pålæg, således at han kan glæde sig over i Eder at have fundet 
hengivne sønner og I følgelig over i ham at have fundet en velvillig fader. 
Givet som ovenfor1).

1) Jfr. nr. 269.

1336. 27. februar. Avignon. 273
Pave Benedikt 12. meddeler kirkens vasaller i Lunds stift dekanen Peder Jensens 

udnævnelse til ærkebiskop.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vore kære sønner alle Lundekirkens vasaller, 
hilsen og apostolisk velsignelse.

Kaldet til styrelsen af universalkirken o. s. v. som i fjerde foregående1) 
indtil nåde hos os og det apostoliske sæde. Derfor pålægger vi Eder hen
givent at modtage omtalte udvalgte ærkebiskop, vise ham skyldig ære, 
yde ham den sædvanlige troskab og den vante tjeneste og fuldt ud svare 
ham de rettigheder og indtægter, der tilkommer ham fra Eder. I modsat 
fald vil vi stadfæste den dom eller straf, som han lovformeligt fælder eller 
anordner i det åndelige eller det timelige og lade den ubrødeligt efterleve 
indtil værdig oprejsning efter Guds vilje. Givet som ovenfor1).

1) Jfr. nr. 269.

1336. 27. februar. Avignon. 274
Pave Benedikt 12. meddeler Danmarks bisper udnævnelsen af dekanen Peder 

Jensen til ærkebiskop af Lund.
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Afskrift i de pavelige kopibøger,

På samme måde1) til vore kære sønner alle lydbisperne i Lunds kirke, 
hilsen og apostolisk velsignelse.

Kaldet til styrelsen af universalkirken o. s. v. som i femte foregående1) 
indtil nåde hos os og det apostoliske sæde. Derfor pålægger vi Eder at 
adlyde samme udvalgte ærkebiskop som lemmerne hovedet og vise ham 
skyldig og hengiven lydighed og ærbødighed, således at mellem Eder 
indbyrdes nåde kan få kærkomne virkninger, og vi af den grund kan an
befale Eders hengivenhed i herren. Givet som ovenfor1).

1) Jfr. nr. 269.

275 1336. 27. februar. Avignon.
Pave Benedikt 12, meddeler kong Magnus af Sverige dekanen Peder Jensens 

udnævnelse til ærkebiskop af Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På samme måde1) til vor med Kristus kære søn Sveriges berømmelige 
konge Magnus, hilsen og apostolisk velsignelse.

Når verdslige fyrster viser kirkens prælater og især dem, der styrer dom
kirkerne, den skyldige ære, erhverve de løn ved Guds nåde og ry ved men
neskets lovprisning. Da nu for ikke længe siden kirken i Lund o. s. v. 
som i sjette foregående1) inci. til nåde hos os og det apostoliske sæde. Da 
det nu, kære søn, er dydens sag at vise Guds tjenere velvilje og gunst og 
i ord og gerning ære dem for at opnå berømmelse hos den evige konge, 
beder og opfordrer vi indtrængende Eders kongelige ophøjethed til af 
ærbødighed mod os og det apostoliske sæde at have samme udvalgte ærke
bisp og omtalte kirke i Lund, som er betroet hans omsorg, særligt anbe
falet og at yde dem velvilje, gunst og bistand, så at samme udvalgte ærke
bisp støttet til Din højheds hjælp med Guds bistand kan virke med held 
i sin betroede hyrdegerning, og Du som følge deraf af Gud kan opnå evigt 
liv som løn og af os passende taksigelse. Givet som ovenfor1).

1) Jfr. nr. 269.

1336 1. marts (Rep. nr. 1736) = 1337. 1. marts.
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1336. 1. marts. [Avignon]. 276
Ærkebiskop Peder af Lund lover at betale servispenge til det apostoliske kammer 

og kardinalkollegiet.

Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger.

Samme år, indiktion og paveår den 1. marts har hr. Peder, ærkebiskop 
af Lund i Danmark i det pavelige palads lovet kammeret og de 18 

herrer kardinalers kollegium 4000 floriner som servispenge og de fem 
sædvanlige servitier til de undergivne, at betale med halvdelen et år efter 
første Kristi himmelfartsdag og den anden halvdel til Kristi himmelfarts
dag året derefter igen. I modsat fald uanset o. s. v. lovede han inden seks 
måneder o. s. v. Og han aflagde ed o. s. v.

1336. 3. marts. 277
Margrete Josefsdatter opsiger sit fastemål på Oluf Basings gård.

Referat i Skdnebrevfor tegneisen.

Margrete Josefsdatter, Gregers Tuesens enkes opsigelsesbrev til Oluf 
. Bæsing på den gård, som hun havde i forlening af ham. Givet på 
søndagen Oculi mei.

1336. 4. marts. Gottorp. 278
Hertug Valdemar 3. af Jylland kvitterer grev Gerhard 3. af Holsten for hans 

formynderskab.

Vidisse 1333. 2. februar.

Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at fordum, da vi var 
i drengealderen og berøvet vor faders støtte, truede forskellige farer os 
og vort herredømme, og vi dengang var ganske ude af stand til at modstå 
dem, men den velbyrdige herre grev Gerhard af Holsten og Stormarn, 
vor elskede onkel, som med snille ønskede at imødegå disse trængsler og 
farer, og frivilligt og velvilligt påtog sig formynderskabet og værgemålet 
over vort herredømme, underkastede sig af kærlighed til os mangeartede 
besværligheder og omkostninger, således som vi senere, da vi var kommet 
til skels år og alder, er blevet belært om ved kyndig erfaring i disse forhold,
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især med hensyn til at afværge presset fra hr. Kristoffers, Danmarks for
dums konges og hans sønners og tilhængeres side, som på mangfoldig 
måde modarbejdede os og af alle kræfter arbejdede på vor ødelæggelse. 
Men efter forløbet af nogen tid har vi efter vore ridderes og vasallers råd 
forlangt vort herredømme tilbage af samme hr. Gerhard, vor førnævnte 
onkel, som efter vort ønske i nærværelse af vore riddere og tjenestemænd 
venskabeligt og med glæde i vore hænder har overgivet hele vort omtalte 
herredømme i rosværdig tilstand på grund af vor omtalte onkels klog om
sorg. For at der derfor i fremtiden ikke skal opstå nogen tvivl for os og vore 
arvinger eller være nogen grund til nye krav i anledning af nævnte værge
mål og formynderskab, har vi efter modent overlæg med vore riddere, 
vasaller og tjenestemænd herom og med deres samtykke ladet og med 
dette brev lader vi nævnte grev Gerhard, vor kære onkel og hans arvinger 
med tak være kvit og løst fra dette værgemål og formynderskab eller 
hvad der hænger sammen med eller opstår af det, især med hensyn til 
Langeland, som tilkommer os med arveret, og som nævnte vor onkel har 
afstået håndgribeligt til os såsom vor rette arv, skønt dog nævnte land ikke 
endnu faktisk er kommet os i hænde. Til vidnesbyrd herom har vi ladet 
vort segl hænge under dette brev. Givet i Gottorp i det herrens år 1336 
om mandagen efter den søndag, hvor man synger Oculi mei semper.

279 1336. 10. marts. Stockholm.
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver Estlands og staden Revals 

udsendinge frit lejde.

Original i Tallinn.

Magnus, af Guds nåde kongerigerne Sveriges og Norges og landet 
. Skånes konge, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

I skal vide, at vi med dette brev giver og tilstår de gode mænd og ud
sendinge, som såvel stormændene i landet Estland som borgerne i Reval 
denne gang sender til os, samt deres følge sikkert og ubrydeligt lejde fra 
denne dag og indtil første Marie himmelfartsdag til at komme til os, 
opholde sig hos os, forhandle med os og frit vende tilbage til deres eget 
overfor os og alle vore mænd og tilhængere og over for alle, som vil handle 
eller undlade at handle for vor skyld. Til vitterlighed herom er vort segl 
hængt under dette brev. Givet i Stockholm i det herrens år 1336 mid- 
fastesøndag.
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1336. 15. marts. Avignon. 280
Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give præste

sønnen Ditlev Ditbrandsen dispensation til for at have anlagt tonsuren og taget de 
lavere grader.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop Hellembert af Slesvig, hilsen.
I vor nærværelse fremmødte kære søn Ditlev Ditbrandsen, gejstlig 

i dit stift, har ydmygt bønfaldet os om barmhjertigt at værdiges at med
dele ham dispensation for den mangel ved hans byrd, han lider af som 
født af en præst og en ugift kvinde, og også for at han uden lovmæssig 
dispensation dog lovformeligt har anlagt tonsuren og opnået lavere 
grader og forvaltet dem, så at han uanset denne mangel og det andet 
førnævnte kan bruge tonsuren og forvalte graderne og også forfremmes 
til alle grader og opnå et gejstligt embede, endogså med sjælesorg. Da 
nu nævnte gejstlige o. s. v. som i det første brev1) indtil slutningen. Givet 
i Avignon 15. marts i vort 2. år.

1) Jfr. nr. 196.

1336. 15. marts. Avignon. 281
Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give præste

sønnen Jens Bosen dispensation for uægte fødsel.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop Hellembert af Slesvig, hilsen og apo
stolisk velsignelse.

I vor nærværelse fremmødte kære søn, peblingen Jens Bosen i dit stift, 
har ydmygt bønfaldet os om barmhjertigt at værdiges at meddele ham 
dispensation for den mangel ved sin byrd, som han lider af som født af 
en præst og en ugift kvinde, så at han, der forsikrer, at han ønsker at 
optages i den gejstlige hird, uanset denne mangel kan forfremmes til 
alle grader og opnå et gejstligt embede, endogså med sjælesorg. Da nu 
samme gejstlige o. s. v. som i det første brev1). Givet i Avignon 15. marts.

1) Jfr. nr. 196.

1336. 15. marts. Avignon. 282
Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give præstesønnen 

Mikkel Tulesen dispensation for uægte fødsel.



Nr. 283 15. Marts 1336 222

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder ærkebiskop Peder af Lund, hilsen og apo
stolisk velsignelse.

I vor nærværelse fremmødte kære søn Mikkel Tulesen, gejstlig i dit 
stift, har ydmygt bønfaldet os om barmhjertigt at værdiges at meddele 
ham dispensation for den mangel ved sin byrd, som han lider af som søn 
af en præst og en ugift kvinde, så at han uanset denne mangel kan for
fremmes til alle grader og opnå et kirkeligt embede, endogså med sjæle
sorg. Da nu o. s. v. som i det første brev1).

1) Jfr. nr. 196 og 281.

283 1336. 15. marts. Avignon.
Pave Benedikt 12. bemyndiger bispen af Viborg til at give præstesønnen 

Mikkel Jensen dispensation for at have modtaget de lavere grader.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder bispen af Viborg, hilsen og apostolisk vel
signelse.

I vor nærværelse fremmødte kære søn Mikkel Jensen, gejstlig i dit stift, 
har ydmygt bønfaldet os om barmhjertigt at værdiges at meddele ham 
dispensation for den mangel ved sin byrd, som han lider af som født af 
en præst og en ugift kvinde, og for at han, mens han endnu var ganske 
ung, på grund af enfoldighed og uvidenhed om kirkeretten og ikke af 
foragt for nøglemagten af sin stiftsbiskop lod sig forfremme til alle de 
mindre grader uden lovlig dispensation, så at han uanset denne mangel 
kan forvalte de således tagne grader og forfremmes til de højere grader 
og opnå et kirkeligt embede, endogså med sjælesorg. Da nu samme gejst
lige o. s. v. som i det første brev1).

1) Jfr. nr. 196 og 281.

284 1336. 18. marts.
Markvard Skinkel lover Ribe kapitel at indløse det pant, prioren Niels Pedersen 

i Ørslev har i den gård i Hjoptarp, som han har skødet kapitlet.

Original i rigsarkivet.

Markvard Skinkel til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette brev forpligter mig
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til at indløse og fri gården i Hjoptarp for kapitlet i Ribe inden første mor
tensdag af det pant, hvormed den står pantsat til prioren i Ørslev ved 
navn Niels Pedersen, således som jeg har lovet nævnte kapitel, da jeg skø
dede den på Bølling herredsting, med korporlig ed. Til vidnesbyrd her
om er mit segl sammen med Niels Pedersen af Bøllings og Tyge Eskilsen 
af Gørdings segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1336 
mandag efter passionssøndag.

1336. 19. marts. Avignon. 285
Pave Benedikt 12, stadfaster Ringsted klosters privilegier.

Afskrift i Ringstedbogen.

Benedikt, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine kære sønner abbeden og 
konventet i Ringsted kloster af benediktinerordenen i Roskilde stift, 

hilsen og apostolisk velsignelse.
Når man beder os om noget, som er ret og rimeligt, kræver både billig

hed og fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omhyggelig omsorg 
for, at det virkeliggøres på behørig måde. Derfor, kære sønner i herren, 
giver vi gerne vort samtykke til Eders retfærdige bønner og bekræfter og 
stadfæster med vor apostoliske myndighed og med dette brev alle de fri
heder og begunstigelser, der er tilstået Eder og Eders kloster hvad enten 
det er privilegier eller andre bevillinger af vore forgængere1), de romerske 
paver, såvel som de friheder og lettelser for verdslige krav, som på gyldig 
vis er bevilget Eder af konger, fyrster og andre troende kristne, således 
som I retmæssigt og ukæret besidder dem. Intet menneske må bryde dette 
vort stadfæstelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed gå imod det. Hvis 
nogen fordrister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil 
pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Peters og Paulus’ 
harme. Givet i Avignon den 19. marts i vort andet paveår.

1) Jfr. 1139 1. marts; 1169 8. november; 1193 25. februar.

1336. 26. marts. Avignon. 286
Pave Benedikt 12. oversender palliet til ærkebiskop Peder af Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder ærkebiskop Peder af Lund, Sveriges primas, 
hilsen.
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Da for nylig vore kære sønner provsten og kapitlet i Lunds kirke enstem
migt lod Dig vælge til ærkebiskop og hyrde for samme da ledige kirke, 
og vi dernæst med vore brødres råd og med apostolisk myndighed stad
fæstede dette valg og indsatte Dig som ærkebiskop og hyrde for samme 
kirke, idet vi fuldt ud overdrog Dig omsorgen for og forvaltningen af 
samme kirke i det åndelige og i det timelige og følgelig lod indvielsens 
gave tildele Dig ved vor ærværdige broder biskop Gaucelinus af Albano, 
således som det står udførligere omtalt i vort derom affattede brev1), og 
Du senere med sømmelig indstændighed havde forlangt palliet af os som 
symbol på bispeembedets magtfuldkommenhed, imødekommer vi disse 
bønner og lader Dig ved vore kære sønner kardinaldiakonerne Napoleon 
af St. Adriano, Raymond af St. Maria Nuova og Gualardo af St. Lucia 
in Silice tildele palliet, taget fra St. Peters legeme, for at Du kan bruge 
det i Din kirke, dog kun på de dage, som udtrykkeligt står nævnt i Lunde
kirkens privilegier, når de i vort og romerkirkens navn har modtaget 
den sædvanlige troskabsed af Dig. For at dette symbol nu ikke skal stå 
i modstrid med den, der har fået symbolet, men Du i det indre kan over
holde, hvad Du i det ydre bærer til skue, påminder og opfordrer vi med 
Gud Dig, vor broder, til med herrens hjælp, som giver gaver og tildeler 
belønninger, at iagttage ydmyghed og retfærdighed og med herrens bi
stand omhyggeligt virke for Lundekirkens, Din bruds fremgang i det ån
delige som det timelige. Givet i Avignon 26. marts i vort 2. år.,

1) Jfr. nr. 269.

287 [1336]1). 11. april. Stockholm.
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver sine råder Nils Abjdrnsson og 

Peter Jonsson akkreditiv til rådet i Reval,

Original i Tallinn.

Magnus, af Guds nåde kongerigerne Sveriges og Norges og landet Skånes 
konge, til de hæderværdige mænd, de kære herrer borgmestre og 

rådmænd i Reval, hilsen og kærlighed i Gud.
Vi opfordrer Eder, kære herrer, til at nære fuld tiltro til det, som de 

velbyrdige mænd, vore kære råder herrerne Nils Abjdrnsson og Peter 
Jonsson på vore vegne denne gang beretter Eder, som om vi selv fortalte
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det. Levvel i Kristus. Skrevet i Stockholm torsdag efter søndagen Quasi- 
modogeniti.

1) Jfr. 1336 10. marts (nr. 279).

1336. 12. april. Avignon. 288
Biskop Jens af Roskilde har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede kanniken 

Tyge i Roskilde.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Samme dag1) besøgte den herre broder Jens, biskop af Roskilde, for 
de sidst forløbne tre år det apostoliske sæde ved sin befuldmægtigede, 

den gode mand kanniken Tyge i Roskilde.
i) I det herrens år 1336 12. april.

1336. 23. april. 289
Jens Konstantinsen af Enslov giver sin slægtning Konstantin fuldmagt til at af

hænde Jakob Nielsen afl^LQgsse hans gods i Karstad med Bjornd og Opmadingnås.

Gammel dansk oversættelse i Lund.

Jeg Jens Konstantinsen i Enslov ønsker alle, som dette brev når, evig 
salighed.

Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg giver den gode mand, 
min kære og elskede slægtning Konstantin Chrug1) fuldmagt til på mine 
vegne at skulle og måtte afhænde og afstå den hæderlige mand Jakob 
Nielsen af *Lekogsse al besiddelse og gods i Karstad, rørligt og urørligt 
med ager, eng, skov, mark, fægang, fiskevand, med vådt og tørt, fra mig 
og mine arvinger og endvidere fjerde parten af Bjornon med den ejen
dom og lod i den skov, som kaldes *Opmadigness med al anden ret til
liggende, som kan ligge og høre dertil, således som Otto Elesen fuldt og 
retteligt ejede og i korporligt værge har haft det, og således som Uffe 
Galten ejede og i korporligt værge har haft det. Dette førnævnte gods skal 
nu herefter til evig tid uden al modsigelse med rette tilhøre førnævnte 
Jakob Nielsen og hans arvinger og endvidere være kvit og fri for alle mine 
arvinger, som nu er eller kan komme, enten på fædrene eller mødrene 
side. Og dette er handlet og sket, gjort og bevilget med nærværende slægts 
råd og samtykke, at overholdes urokkelig for døde og levende, som sagt

2. Række XI. 15
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er. Og jeg erkender at have oppebåret og fået den fulde værdi og penge
sum for førnævnte gods efter min egen lyst og vilje med frivillig tilslut
ning og samtykke, og jeg takker fpr god betaling, som gennem Konstantin 
er tilflydt mig fra Jakob Nielsen. Til yderligere vidnesbyrd og bedre 
sikkerhed hænger jeg mit segl under dette mit åbne brev. Givet i år 1336 
på martyren St. Jørgens dag.

1) D. v. s. Kryning?

290 1336. 1. maj.
Niels Krog af Vinderup salger Henneke Holsten, borger i Slagelse, sin jord i 

Hår lev.

Original i rigsarkivet.

Niels, kaldet Krog, af Vinderup til alle, som ser dette brev, hilsen 
evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg aner
kender fuldstændigt at have solgt og til evig besiddelse skødet gode og 
hæderværdige mand, indehaveren af dette brev, Henneke, kaldet Holste, 
borger i Slagelse, min jord i Hårslev i Hakærsbol, nemlig 5 ørtug skatte
jord med agre, enge, skove og alle tilliggender for en passende pris under 
afkald af al modsigelse og hindring og med den tilføjelse, at hvis nævnte 
jord ved nogen tiltale skulle blive forholdt Henneke og hans arvinger 
af nogen, forpligter jeg med dette brev mig og mine arvinger til at holde 
samme Hennike skadesløs. Til vidnesbyrd her om er mit segl hængt under 
dette brev. Givet i det herrens år 1336 på apostlene Filip og Jakobs dag.

291 1336. 3. maj. Lübeck.
Biskop Henrik af Lübeck vidimerer hertug Knud af Hallands brev af 132g 21. juli.

Original i Lübeck.

Vi Henrik, af Guds nåde biskop af Lübeck, gør vitterligt for alle, til 
hvem dette brev når, og erklærer offentligt, at vi har set og læst et 
brev af den berømmelige fyrste hertug Knud af Halland og Samsø, uskra

bet, ustungen, ufordærvet og ubeskadiget i enhver henseende og helt 
ubeskåret, således som det viste sig ved første øjekast, og beseglet med 
ægte segl; brevets indhold var ord for ord således: Vi Knud af Guds nåde 
hertug af Halland og Samsø (o. s. v. = DRB II 10 nr. 133). Til tydeligt
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bevis for vor vidimering har vi ladet vort segl hænge under dette brev. 
Givet i Lübeck i det herrens år 1336 på korsets dag.

1336. 3. maj. 292
Niels Pallesen af Astrup erkender at skylde Peder Brok 200 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Niels Pallesen af Astrup til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg i sandhed skylder indehaveren af dette brev den 
gode og hæderværdige mand Peder Brok 200 mark lødigt sølv efter kølnsk 
vægt, under alle omstændigheder at betale med 100 mark sølv til første 
Marie fødselsdag1) på Før og med 100 mark sølv til første St. Nikolaj dag2) 
sammesteds. Og hvis det sker, at samme Peder Brok på grund af sine 
fjenders magt må flygte fra landet Før og ikke kan have sikker bopæl der, 
forpligter jeg mig til fuldt at betale nævnte Peder Brok nævnte 200 mark, 
nemlig de første 100 mark i løbet af 14 dage umiddelbart efter første 
Marie fødselsdag og de andre 100 mark i løbet af 14 dage umiddelbart 
efter første St. Nikolaj dag, i staden Lübeck uden nogen indsigelse og i 
rede sølv eller i heste, smør, kreaturer eller andre ting, som den ene 
købmand kan betale den anden med på den måde, at hvis jeg svigter 
med betalingen til førnævnte terminer og på anførte steder, forpligter 
jeg mig og mine arvinger til at holde Peder Brok og hans arvinger fuldt 
ud skadesløse for ethvert tab, som de på grund af alle de førnævnte penge 
eller en del af dem måtte pådrage sig. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
sammen med de gode mænd, ridderen hr. Mogens Dals, præsten ved St. 
Johannes kirke på Før hr. Jens’, Meineke Rikvardsens og Niels Olufsens 
segl hængt under dette brev. Givet i det herrens 1336 på korsets dag.

1) 8. September. — 2) 6. december.

1336. 3. maj. 293
Niels Pallesen af Astrup erkender at skylde Peder Brok 50 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

Niels Pallesen af Astrup til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

15*
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Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg erken
der i sandhed at skylde indehaveren af dette brev, den gode og hæder
værdige mand Peder, kaldet Brok, 50 mark lødig sølv efter kølnsk vægt, 
at betale fuldt og helt ottendedagen efter trinitatis i landet Før uden al 
udflugt og hindring på det vilkår, at hvis jeg svigter med betalingen til 
nævnte termin, forpligter jeg med dette brev mig og mine arvinger til 
at holde Peder Brok eller hans arvinger fuldt ud skadesløse for alt tab, 
som han måtte pådrage sig på grund af dette sølv. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl sammen med ridderen hr. Mogens Dals, sognepræsten ved 
St. Johannes kirke på Før hr. Jens’, Meineke Rikvardsens og Niels Oluf- 
sens segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1336 på korsets 
dag.

294 1336. 9. maj.
Lemmike Skytte pantsætter Ingerd Nielsdatter det gods i Bjærgsted, som han har 

i pant af Jens Hasenberg,

Original i rigsarkivet.

Lemmike Skytte til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
i Alle skal vide, at det gods i Bjærgsted, som Jens Hasenberg har pantsat 

mig for 5 mark lødig sølv, pantsætter jeg med dette brev til indehaveren 
af dette brev, Ingerd Nielsdatter, for nævnte sølv indtil nævnte gods 
indløses hos hende. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette 
brev. Givet i det herrens år 1336 9. maj.

295 1336. 13. maj. Dragsholm.
Biskop Jens af Roskilde stadfæster henlæggelsen af St. Michaels kirke i Slagelse 

til domprovstiet i Roskilde.

Original i universitetsbiblioteket.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, hvem dette 
brev når, hilsen evindelig med Gud.

Eftersom der med originale dokumenter1) er ført fuldt bevis overfor 
os om, at St. Michael kirke i Slagelse i vort stift af den ærværdige fader i 
Kristus, hr. Jakob, da biskop af Roskilde2), vor forgænger, med sit kapi
tels samtykke under hensyntagen til denne kirkes tarv og nedennævnte 
provstis behov på kanonisk vis er henlagt til domprovstiet ved vor kirke
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i Roskilde, og denne henlæggelse senere er stadfæstet af samme hr. Jakob, 
da han var forflyttet til ærkesædet i Lund, med hans kapitels samtykke, 
og derefter af det hellige apostoliske sæde, og idet vi følger i vore forgæn
geres spor og støtter os til det hellige apostoliske sædes bekræftelse, der, 
som føromtalt, er gjort herom, . . .3) skønner vi med dette brev at nævnte 
St. Michaels kirke i Slagelse i vort stift med rette og på kanonisk vis skal 
være henlagt under førnævnte provsti og med rette høre under provstiet, 
idet vi fastsætter, at enhver, som med urette har bemægtiget sig den, 
skal fjernes fra den, og vi også nu fjerner ham; vi forbyder strengt under 
banlysnings straf, at nogen uanset hans stilling eller stand på nogen måde 
fordrister sig til at befatte sig med nævnte kirke eller noget, som hører 
under den, gejstligt eller verdsligt, uden (samtykke) af magister Henrik, 
nu provst i Roskilde, eller af den provst, som til enhver tid vil være der. 
Vi befaler desuden under ovennævnte banlysnings straf vikarerne, alle 
sognefolkene og samme kirkes undergivne, at de helt og holdent sørger 
for at svare nævnte magister Henrik, provst, og hans efterfølgere i frem
tiden og ingen andre for alt, som de skal svare denne kirkes sande præst. 
Handlet og givet på Dragsholm under vort segl i det herrens år 1336 
mandagen i ugen efter Kristi himmelfart.

1) Jfr. 1257. 18. januar (DRB. II, 1 nr. 211); 1283. 5. januar (DRB. II, 3 nr. 58) og 
1334. 31 • maj (DRB- II, 11 nr. 133). — 2) Jakob Erlandsen 1250—54, ærkebiskop 
af Lund 1254—74- — 3) Lakune i forlægget.

1336. 20. maj. Lund. 296
Sigfred Sigfredsen af Oreby pantsætter Jakob Absalonsen af Veddinge sit gods 

i Egebjærg og Læs trup for 100 mark sølv.

Afskrift i Esrombogen.

Sigfred Sigfredsen af Oreby til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle med dette brev, at jeg anerkender, at jeg i 
sandhed skylder den velbyrdige og hæderværdige mand, Jakob Absalon
sen af Veddinge, indehaver af dette brev, 100 mark lødig sølv efter kølnsk 
vægt, at betale ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger til 
mikkelsdag i det herrens år 1338. For denne sum sølv pantsætter jeg med 
dette brev alt mit rørlige og urørlige gods i Egebjærg og Læstrup med 
agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, landbosteder og alt andet, til-



Nr. 297 25. Maj 1336 2 3°

hørende dette gods på det vilkår, at jeg aldeles ikke skal have nogen be
føjelse til på nogen måde at indløse omtalte gods inden førnævnte termin. 
Men hvis det ikke bliver indløst af mig til førnævnte dag, skal nævnte 
gods forblive under nævnte Jakobs frie rådighed, således at han årligt 
frit skal oppebære indtægterne og oppebørslerne af nævnte gods uden af
regning i hovedstolen, indtil nævnte gods indløses for omtalte sum sølv 
til den termin, som ovenfor er nævnt. Desuden forpligter jeg mig til at 
holde samme Jakob fuldt ud skadesløs for i fremtiden på nævnte gods 
rejste bygninger eller forbedringer af ejendommen, førend nævnte gods 
indløses af mig. Desuden erklærer jeg med dette brev, at alle andre breve 
vekslet mellem os begge indtil denne dag uanset deres anledning skal 
være aldeles ugyldige og magtesløse og for fremtiden være ude af kraft, 
hvis de findes nogetsteds. Fremdeles anerkender jeg at være fuldt ud til
fredsstillet efter mit ønske med hensyn til kaution og rede penge for nævnte 
sølv, som jeg skal betale nævnte Jakob. Til vidnesbyrd herom og til fast 
sikkerhed er mit segl sammen med de gode mænd ærkedegnen i Lund 
hr. Knuds, Jens Hasenbergs, møntmester i Lund Strange Jonsens og hans 
søn Niels Strangesens segl hængt under dette brev. Givet i det herrens 
år 1336 mandagen i pinseugen.

297 1336. 25. maj.
Niels Mikkelsen, Esger Madsen og Kristian Vognsen har på Viborg landsting 

skødet Jakob Palk en gård i Vormstrup som hans andel i arven efter Peder Mikkelsen 
Bonde.

Original i rigsarkivet.

Niels Mikkelsen, Esger Madsen, Kristian Vognsen til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi gør vitterligt for alle, at vi af arven efter Peder Mikkelsen, kaldet 
Bonde, uden indvending og uden at indvending senere skal rejses enstem
migt på Viborg landsting har skødet og hjemlet indehaveren af dette 
brev, den velbyrdige mand Jakob kaldet Palk den østlige gård i Vorm
strup i Fiskbæk sogn til evig besiddelse med alle bygninger og marker 
med samtlige fiskevande og andre friheder, som fra arilds tid har hørt 
til nævnte gård og desuden den skov, som ligger mellem nævnte gård og 
Bredsris bæk på den ene side og søndenvejens sydside på den anden
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med fjerdeparten af bolet (og) med den sædvanlige fri adgang, som 
på dansk kaldes forte. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under 
dette brev. Givet i det herrens år 1336 på paven og martyren St. Urbans 
dag.

1336. 26. maj. Stegeborg. 298
Ridderen Wichbert Liitzow lover at betale Gudhem kloster 34 mark sølv til mik

kelsdag for oppebørslen i 4 år af klostrets gods på Møn.

Vidisse i det svenske rigsarkiv.

Wichbert Liitzow, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg i sandhed skylder de velbyrdige fruer, abbedissen 
i Gudhem og nonnerne sammesteds, 34 mark sølv for afgifterne, som jeg 
i tre år har oppebåret og vil oppebære i indeværende år af nonnernes 
gods på Møn. Jeg lover i sandhed uden nogen hindring eller modsigelse 
at betale fruerne førnævnte sum til første mikkelsdag enten selv eller gen
nem mine arvinger og enten til hr. Knud Folkeson eller også til hans 
visse udsending, som kan give kvittering, i Hålsingborgeren Eskil Settels 
hus. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i 
Stegeborg i det herrens år 1336 på trinitatis søndag.

1336. 26. maj. Stegeborg. 299
Ridderen Wichbert Liitzow forpligter sig til at betale Gudhem kloster 30 mark 

sølv.

Original i svenske Rigsarkiv.

Wichbert Liitzow, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg anerkender, at jeg i sandhed skylder de velbyrdige og fromme 
fruer, abbedissen og hele konventet i Gudhem, 30 mark lødig sølv, at 
betale under alle omstændigheder på disses vegne uden al modsigelse af 
mig og mine arvinger til den velbyrdige ridder, hr. Knud Folkeson eller 
hans visse udsending, som kan give mig kvittering, i Hålsingborgeren 
Eskil Settels gård til næste mikkelsdag i tre på hinanden følgende år, 
hvert år 10 mark sølv. Men at alt dette fast skal overholdes, lover jeg og
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mine arvinger med håndslag de velbyrdige riddere Knud Folkesøn og 
Gregers Månsson på nævnte nonners vegne. Skrevet i Stegeborg under 
mit vedhængte segl i det herrens år 1336 på trinitatis søndag.

1336. 27. maj.
(Reg. Dan. nr. *1674 og *1675) vedrører kun indre forhold på Femern.

300 1336. 29. maj.
Præsten Herman i Sæby lover at betale Århus kapitel 13 mark sølv, fordi det 

gods, han har fået ved mageskifte med kapitlet, er så meget mere værd, og pant
sætter det gods i Starreklint derfor.

Afskrift i Århusbogen.

Herman, sognepræst ved kirken i Sæby, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at jeg på tro og love har lovet de hæderværdige mænd, 
de herrer kanniker i Århus 15 mark lødig sølv i grot tournois og i sterling 
på grund af mageskiftet af mit gods i Jylland i Ning herred med deres 
gods på Sjælland og Nekselø, fordi kapitlets gods ansås for og er en del 
bedre, at betale fuldt ud i Århus kirke til første St. Kjelds dag. For disse 
penge pantsætter jeg med dette brev de nævnte herrer alt mit gods i Starre- 
klint, som jeg har fået af dem, på det vilkår, at hvis nævnte sum penge 
ikke bliver betalt omtalte herrer til aftalte sted og tid, forpligter jeg med 
dette brev mig og mine arvinger til at betale og overdrage dem en mark 
korn, nemlig i rug og byg, i byen Kalundborg omkring midfaste for skade 
og som rente, og således fremdeles hvert år indtil ovennævnte sum sølv 
bliver dem fuldt ud betalt på førnævnte sted og til førnævnte termin, uden 
at dette i mindste måde skal afregnes i hovedstolen, medmindre de oven
nævnte herrer vil vise mig den gunst at afkorte noget; det er også forud
sat, at hvis jeg betaler de herrer kanniker tredjedelen eller halvdelen af 
hovedstolen til omtalte fastsatte og anerkendte sted og tid, skal jeg beholde 
ligeså meget af de frugter, der skal ydes dem, som svarer til det jeg har 
betalt af nævnte sum. Til vidnesbyrd herom er mit og mine brødre Hen- 
nekes og Gerhards segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 
1336 onsdagen efter trinitatis søndag.
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1336. 8. juni. 301
Peder Grubbe af Orebjærg afstår de krav, som han gennem sin hustru har på 

møllen i Torslundelille til Jens Mogensen,

Original i universitetsbiblioteket.

Peder Grubbe af Orebjærg til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette brev overlader og afstår 
indehaveren af dette brev Jens Mogensen en mølle i Torslundelille i Lille 
herred, som Peder kaldet Snubbe fordum havde pantsat Hemming Peder
sen — god ihukommelse — min kære hustrus fader, for 280 mark gængs 
sjællandsk, og som kunne indløses på sidste Lille herredsting inden en 
St. Nikolai dag hvert år, og som Bo Dyre — hans sjæl være Gud nådig — 
min kære hustrus ægtefælle gav og skødede hr. Ebbe Jensen, kannik i 
Roskilde som erstatning for hans gods i Ringsbjærg i Bjæverskov herred, 
med de rettigheder og krav, som vides at tilkomme mig i nævnte mølle, 
at råde frit over efter hans og hans arvingers tarv. Til vidnesbyrd herom 
er mit segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1336 lørdagen 
efter ottendedagen efter Kristi legemsfest.

1336. 21. juni. 302
Biskop Henrik af Lübeck vidimerer kong Valdemar 3.S brev af 1326 14, august. 

Original i Lübeck.

Henrik, af Guds nåde biskop af Lübeck, til alle, hvem dette brev når, 
hilsen med alles frelser.

I skal vide, at vi til fulde har set det nedenfor afskrevne brev, ubeska
diget i enhver henseende, af følgende ordlyd: Valdemar, af Guds nåde 
de danskes og venders konge (o. s. v. = DRB. II, 9 nr. 294). Til vid
nesbyrd om denne vidimering har vi derfor befalet at hænge vort segl 
under dette brev. Givet i det herrens år 1336 fredag før St. Hans.

1336. 21. juni. 303
Biskop Henrik af Lübeck vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1328 30. november.
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Original i Lübeck.

Henrik, af Guds nåde biskop af Lübeck, til alle, hvem dette brev når, 
hilsen og oprigtig kærlighed i Gud.

I skal vide, at vi tilfulde har set det nedenfor afskrevne brev, ubeska
diget i enhver henseende af følgende ordlyd: Kristoffer, af Guds nåde de 
danskes og venders konge, Estlands hertug (o. s. v. = DRB. II, 10 nr. 
76). Til vidnesbyrd om denne vor vidimering har vi derfor befalet at 
hænge vort segl under dette brev. Givet i det herrens år 1336 fredag før 
St. Hans.

1336. 26. juni.
(Acta Pont. I 131 nr. 269) er iflg. anmærkningen i Indices til Reg. Avin. ikke fra 

Benedikt 12.s pavetid. Det drejer sig iøvrigt om en dispensation til akolyten Johannes 
Zwerow fra Roskilde stift, vel en gejstlig på Rügen, og har derfor kun perifer interesse 
for et dansk diplomatarium.

304 1336. 29. juni. Lübeck.
Grev Johan 3. af Holsten vidimerer hertug Knud af Hallands brev af 1329 2T. 

juli.

Original i Lübeck.

Vi Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, gør vitterligt 
for alle, som dette brev når, og erklærer offentligt, at vi til fulde har 
set det nedenfor afskrevne brev, ubeskadiget i enhver henseende og med 

ægte segl af følgende ordlyd: Vi Knud af Guds nåde Hallands og Samsøs 
hertug (o. s. v. = 1329. 21. juli DRB. II, 10 nr. 133). Til vidnesbyrd om 
vor vidimering har vi derfor befalet at hænge vort segl under dette brev. 
Givet i Lübeck i det herrens år 1336 på apostlene St. Peters og Paulus’ dag.

305 1336. l.juli. Lübeck.
Biskop Henrik af Lübeck dømmer to lybske gejstlige skyldige i manddrab, bl. a. i 

overværelse af kanniken Markvard Bockholt i Slesvig.

Original i Lübeck.

I Guds navn, amen. I året 1336 efter sammes fødsel 1. juli . . . Dette er 
handlet i st. Jürgens kirke udenfor Lübecks mure år og dag som oven

for i nærværelse af de hæderværdige mænd og herrer . . . magister Mark
vard af Bockholt, skatmester og kannik i Slesvig.
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1336. 16. juli. 306
Peder Ebbesen af Holme sælger Bent Eskilsen en hovedgård i Vika på egne og 

sine søstres vegne.

Original i det svenske rigsarkiv.

Peder Ebbesen af Holme til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

I skal vide, at jeg anerkender, at jeg fuldt ud på mine egne og mine 
søstres vegne har solgt den gode mand Bent Eskilsen af Blæsinge en hoved
gård i Vika med alle tilliggender og alt det andet gods i Halland, som 
Trued Eskilsen og Niels Eskilsen besad, rørligt og urørligt uden nogen 
undtagelse, og jeg overdrager med dette brev samme Bent Eskilsen oven
nævnte gods at råde over efter hans tarv og at besidde til evig tid uden 
hindring fra nogens side. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med 
de gode mænd hr. Jakob Nielsen i Stevns herreds og Peder Bonde i Huufs 
segl hængt under dette brev. Givet i det herrens år 1336 tirsdagen før jom
fruen St. Margretes dag.

1336. 19. juli. 307
Ingefred Peder s datter, enke efter marsken hr. Lave, skøder Henrik Pedersen sin 

andel i Stridsmølle.

Original i rigsarkivet.

Ingefred Pedersdatter, enke efter hr. Lave, fordums marsk — god ihu
kommelse— til alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, hvem det vedrører eller kan 
vedrøre, at jeg i sandhed og klart med nærværende brev skøder indeha
veren af dette brev Henrik Pedersen hele min andel, som tilkommer mig 
i møllen, som kaldes Strids mølle, med alle rettigheder og vilkår, således 
som det friest vides at have været i fru Regitses, min kære moders besid
delse og under hendes bestyrelse fra gammel tid. Denne andel i nævnte 
mølle hjemler jeg under alle omstændigheder og lover med dette brev at 
hjemle ham og hans arvinger mod tiltale fra min og mine arvingers side 
samt fra enhver andens uanset hans stilling eller stand. Men hvis det skulle 
ske, at førnævnte andel i oftenævnte mølle på nogen måde efter landsloven 
skulle fradømmes nævnte Henrik Pedersen eller hans arvinger ved mine 
arvinger eller nogen anden i mit navn, forpligter jeg mig og mine arvinger
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på tro og love til under alle omstændigheder at holde ham skadesløs. Til 
vidnesbyrd herom har jeg ladet mit segl sammen med de gode mænd, 
ridderen hr. Jakob Nielsens, hr. abbed Peder af Ringsteds, kommendatoren 
i Antvorskov broder Rigulvs, Jens Mogensens, Arnold afVitzens, Mogens 
Toddes og Jens Nielsens segl hænge under dette brev. Givet i det herrens 
år 1336 dagen før jomfruen St. Margaretes dag.

308 1336. 20. juli.
Rådet i Slesvig udsteder en forordning om indskrænkning af festlighederne ved 

bryllup og barsel.

Original i Kiel.

Rådmændene i staden Slesvig til alle deres i Kristus kære medborgere, 
>- hilsen og gensidig glæde over bestandig at takke Gud.

Ifølge vort embede er vi forpligtet til, i så vid udstrækning som Guds 
nåde tillader os det, med omsorgsfulde og vise råd at give agt på alle vore 
medborgeres tarv, at opretholde deres fornuftige og gavnlige sædvaner 
og udrydde forkastelige skikke, som er kommet op i tiden. Efter at vi 
som følge her af for det fælles gode har underkastet vor stads sædvaner 
en omhyggelig betragtning, finder vi blandt andet den skik i modstrid 
med vort fælles tarv og bemærkelsesværdig byrdefuld, at vor stads med
borgere ved deres børns bryllupper plejer at anvende omtrent ligeså 
meget på bryllupsfestlighederne, som senere kunne slå til for samme børns 
livsvarige underhold i fremtiden, og som følge af, at denne sædvane gen
nem lang tid har været overholdt, er hele staden givetvis gået tilbage i 
velstand. Idet vi derfor ønsker at ophæve en så forhadt og fordærvelig 
uskik, der ligefrem opfostrer overmod, og ændre den til det bedre, har vi 
tilkaldt vor stads mest erfarne mænd og rådslået med dem herom, og efter 
deres enige overvejelse og enstemmige samtykke har vi anordnet og fast
sat og forlanger bestemt, at enhver af vore medborgere, som i fremtiden 
vil holde sit eller sit barns bryllup, skal holde det som en 2-dages fest, 
og han må ikke på nogen måde i anledning af dette bryllup hverken før 
eller efter disse to dage indbyde nogen, eller give mere end fire retter eller 
indbyde flere, såvel mænd som kvinder, end til 40 tallerkener, dog med 
undtagelse af sognepræsten og hans kirketjener og otte piger, som går 
foran bruden til kirken, og otte tjenere, som bereder maden og betjener 
gæsterne ved bordet. Og af hver tallerken, d. v. s. af hvert par bordfæller
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vil vi, at der på brylluppets 1. dag skal betales 6 sterling til hjælp for 
bordets omkostninger. Desuden skal mændene og ikke kvinderne for frem
tiden indbyde til bryllup. Vi forbyder desuden, at der på nogen måde 
holdes bryllupsdans på gaderne. Men hvis nogen i ubesindighed fordrister 
sig til at overtræde vor forordning og påbud eller på nogen måde ændre 
den, skal han som straf for forseelsen betale 1 pund sterling. Men hvis en 
sådan lovovertræder indgiver en ansøgning til os om eftergivelse af nævnte 
straf, skal han udover hovedstraffen på et pund sterling betale 6 skilling 
sterling, fordi han har fremkommet med en sådan ansøgning. Og kvinder 
må ikke offentligt indbyde til deres barsel, men de skal lade deres egne 
piger indbyde, hvem de ønsker, og efter fødslen må de ikke indbyde flere 
end seks kvinder, hvem de vil, til deres kirkegang. Men hvis de handler 
anderledes og omgår at indbyde ved deres pige, skal de berøves deres 
klæder og ægtemanden skal betale 6 ørtug sterling for sin hustrus forselse. 
Men for at denne vor forordning kan bestå fast og uændret gennem ti
derne, har vi ladet vor stads segl hænge under. Givet i det herrens år 
1336 på jomfruen St. Margretes dagi

1336. 21. juli. Pont-de-Sorgues. 309
Pave Benedikt 12. bemyndiger provst Henrik i Neumunster kloster og skolemester 

Johannes og kantoren Henrik i Hamburg til at ophæve interdiktet i Slesvig stift 
og hertugdømmet Jylland.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til de kære sønner provst Henrik i Neumunster kloster, som plejer at 
styres af en provst, og skolemesteren Johannes og kantoren Henrik 
ved Hamburg kirke i Bremen stift, hilsen.

Da vi af fuldt hjerte ønsker at modarbejde sjælenes farer og sørge for 
alle troende med næring for deres frelse, låner vi gerne den apostoliske 
bevågenheds øre til det, som kan skaffe dem den fulde frelsebringende frugt, 
dog med den indskrænkning i ovenstående, at de, som befindes skyldige 
efter loven, ikke skal kunne undgå den kanoniske straffedom. Af ordlyden 
af en ansøgning stilet til os fra vor ærværdige broder biskop Hellembert 
af Slesvig og vore kære sønner kapitlet i Slesvig og dominikanerprioren 
og franciskanerguardianen sammesteds, af den velbyrdige mand, hertug 
Valdemar af Jylland, af rådmændene, ridderne og almuen i førnævnte
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Slesvig stad og stift og i samme hertugdømme Jylland har vi erfaret, at, i 
hvor vel førnævnte stift og hertugdømme vides at høre til Lunds kirke
provins, er dog hertugdømmet et selvstændigt område, skønt det i 
sin tid var et len af den danske konge, som fandtes til enhver tid, og at 
ingen af dem har med råd, gunst eller bistand medvirket til, at vor ærvær
dige broder biskop Tyge af Børglum blev fanget og sat i fængsel1) af den 
velbyrdige mand Kristoffer, i sin tid Danmarks konge, på grund af hvil
ket fangenskab interdikt overholdes i nogle af nævnte provins’ stifter i 
kraft af en lundensisk provincialforordning2), der har fået det apostoliske 
sædes bekræftelse3), og at desuden vor kære søn grev Gerhard af Holsten, 
hertugens onkel, i samme hertugs navn med førnævnte stifts og hertug
dømmes riddere og adskillige lejetropper i slag har besejret4) nævnte Kri
stoffer, den daværende konge, som lå i felten med sin hær i samme stift, 
og fangede vor kære søn den velbyrdige mand Otto, nævnte Kristoffers 
anden søn, mens Kristoffer selv og hans ældste søn flygtede, og Otto på 
ingen måde kunne løslades af fængslet, førend nævnte biskop af Børglum 
var befriet for sine lænker og genindsat i sin gamle værdighed. Derfor 
har ovennævnte Slesvig biskop, kapitel, prior, guardian, hertug, råd- 
mænd, riddere og almue ydmygt bønfaldet os om, for ikke at lade nogen 
lide tab, hvor de synes at have fortjent belønning, og da dette interdikt 
allerede i seks år eller der omkring har været overholdt, uden at der var 
brøde hos nævnte Slesvig biskop, hertug og de andre omtalte supplikanter, 
men kun af lydighed og ærbødighed imod det apostoliske sæde, og da som 
følge af førnævnte interdikt mange og store ulykker hjemsøger de egne, 
præster og lægmænd dræbes uden videre i kirken og på kirkegårde, tienden 
betales dårligt, alle kirkens friheder undertrykkes og går til grunde, visse 
uforbederlige og ulydige lægmænd med verdslig hånd jorder deres døde 
på kirkegårdene og forsøger at bryde alle kirkernes forbud, og der ikke 
findes nogen, som kan tøjle deres fordærvelige vildfarelse og holde igen 
på deres vanrygt, og kirkens prælater, som savner det verdslige sværd, 
ikke kan forsvare sig selv, at vi da af apostolisk mildhed vil tage nævnte 
supplikanters uskyld og lydighed i betragtning og sørge for dem og deres 
sjæle med en kærkommen ophævelse af samme interdikt. Eftersom det 
forud berettede, hvis det støttes af sandheden, synes at fortjene en hjæl
pende nådesbevisnings gunst, pålægger og overdrager vi med dette brev 
Eder, gode mænd, at I eller to eller een af Eder, hvis det forholder sig 
således, med apostolisk myndighed efter samme sædes vilje ophæver før-
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nævnte interdikt, for så vidt det drejer sig om fornævnte Slesvig hertug
dømme, stad og stift og alle deres kirker og steder, og hvor og når I finder det 
tjenligt, personligt eller ved een eller flere andre forkynder, at dette inter
dikt således er ophævet. Det er dog vor vilje, at I med samme myndighed 
sørger for at skaffe Eder fuldstændig og tilstrækkelig underretning, om 
nogen fra nævnte hertugdømme og stift Slesvig er skyldige i denne til
fangetagelse af førnævnte biskop af Børglum, og at I med førnævnte myn
dighed i overensstemmelse med førnævnte forordning af samme konsul 
går frem imod dem, som i ved denne underretning finder har været 
skyldige i nævnte tilfangetagelse, som oven er anført, og lader Eders 
indskriden i den anledning nå til skyldig udførelse, idet I ser bort fra 
appel og revser genstridige med kirkens straf uden appel. Og hvis 
de udmeldte vidner undslår sig af gunst, had eller frygt, skal I med samme 
straf og uden adgang til appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd for 
sandheden, uanset om nogen i fælleskab eller hver for sig har fået bevilget 
af førnævnte sæde, at de ikke kan bandlyses, suspenderes eller belægges 
med interdikt ved apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og 
ord for ord omtaler denne bevilling. Givet ved Pont-de-Sorgues i Avignon 
stift 21. juli i vort 2. år.

1) ^S0 (jfr* DRB. II, 10 nr. 243). — 2) Vejlekonstitutionen 1256 6. marts (DRB. 
II, 1 nr. 176). — 3) Jfr. Alexander 4.s stadfæstelse 1257 3. oktober (jfr. DRB. II, 1 nr. 
237)- — 4) I33i-

1336. 21. juli. Pont-de-Sorgues. 310
Pave Benedikt 12. udnævner biskop Gotfred af Osnabrück, abbed Gotfred i St. 

Ægidius kloster i Braunschweig og skolemesteren Johannes i Hamburg til værne
herrer for biskop Hellembert af Slesvig i de næste fem år.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop Gotfred af Osnabrück og vore kære 
sønner abbed Gotfred i St. Ægidius kloster i Braunschweig og skole
mesteren Johannes i Hamburg, i Halberstadt og Bremen stifter, hilsen.

Derfor har Gud stillet os i spidsen for sin husstand, for at vi efterhånden 
skal yde de enkelte vor forsonings betimelige hjælp i kraft af det os pålagte 
tro tjenerskabs klogskab, og især imødegå ulykker og befri dem fra under
trykkelse, som med fremstående værdigheds adkomst har fået del i vor 
omsorg. Nu har vi af vor ærværdige broder biskop Hellembert af Slesvigs
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klage erfaret, at nogle ærkebisper, bisper og andre kirkens prælater og 
gejstlige, såvel regelbundne som verdens gejstlige, og desuden hertuger, 
markgrever, grever, baroner, riddere, adelsmænd og lægfolk, stæder, byer, 
borge, landsbyer og andre steder, og andre enkeltpersoner i stæder, stif
ter og forskellige andre egne har lagt beslag på eller ladet lægge beslag 
på borge, landsbyer og andre steder, jorder, huse, besiddelser, rettig
heder og retsplejebeføjelser, samt frugter, skatter, indkomster og oppe- 
børsler og andet rørligt og urørligt, åndeligt og timeligt gods, som hører 
til bispens bord, eller yder hjælp, råd eller gunst til dem, der tilbageholder 
det, og nogle også indenfor førnævnte steder, stifter og egne, som ikke 
undser sig for at tage herrens navn forfængeligt, påfører samme biskop 
mangfoldig besværing og uret og skade på nævnte borge, landsbyer og 
andre steder, jorder, huse, besiddelser, rettigheder og retsplejebeføjelser, 
frugter, skatter, indkomster og oppebørsler af samme og alt andet rørligt 
og urørligt, åndeligt og timeligt gods og andre ting, der hører til samme 
bord. Derfor har nævnte biskop ydmygt bønfaldet os om med faderlig 
omhu at sørge for ham i den sag, da det gøres ham overordentligt van
skeligt at tage sin tilflugt til det apostoliske sæde for hver enkelt klage. 
Da vi nu imod disse mænd, der lægger beslag på og tilbageholder bispens 
gods, formaster sig, begår uret og fortrædigelser, vil give samme biskop 
et hjælpemiddel til at tugte deres ubesindighed og spærre andre adgangen 
til at begå lignende, pålægger vi med apostolisk brev Eder, gode mænd, 
at I eller to eller een af Eder personligt eller ved een eller flere andre, 
også hvis de er udenfor de steder, hvor I er beskikket som konservatorer 
og dommere, yder samme biskop virkningsfuldt forsvar og værn og ikke 
tillader, at han med hensyn til dette eller andet gods og rettighed, som 
hører til førnævnte bord utilbørligt besværes af samme eller af nogen anden, 
eller at der påføres ham tynge, tab eller uret, idet I, når han samme biskop 
eller hans befuldmægtigede kræver det, overfor førnævnte og alle andre 
personer med hensyn til gengivelse af disse borge, landsbyer, jorder og 
andre steder, retsplejebeføjelser og rettigheder og rørligt og urørligt gods 
og også af indtægter og oppebørsler og af alt andet gods samt med hensyn 
til al tynge, uret og tab, nu og i fremtiden, som kræver retslig undersø
gelse, skal lade ham ske rettens fyldestgørelse summarisk og ligefremt og 
uden offentlighed og formelig rettergang, og i andre sager, således som 
deres art kræver det; og alle som har lagt beslag på og tilbageholdt hans, 
som har formastet sig og påført ham tynge og uret samt alle, som proteste-
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rer og er genstridige, skal I uanset deres dignitet, stand, orden eller stil
ling, når og så ofte som I finder det tjenligt, tvinge med vor myndighed 
og med kirkens straf uden appel, idet I om fornødent påkalder den verds
lige magts hjælp dertil, uanset lykkelig ihukommelse pave Bonifacius 8., 
vor forgængers konstitution, hvorved det blev forbudt, at nogen kaldtes 
for retten udenfor sin stad og stift med undtagelse af bestemte tilfælde 
og i disse ikke udover een dagsrejse fra hans stifts grænse, og at dommere 
og konservatorer, beskikkede af førnævnte sæde ikke udenfor den stad 
og det stift, hvor de er beskikket, fordrister sig til at skride ind mod nogen 
eller delegere deres kompetence til een eller flere andre eller drage nogen 
for retten udover een dagsrejse fra hans stifts grænse, eller at konserva
torer på nogen måde befatter sig med andet end med åbenbar uret og 
vold og andet, som kræver retslig undersøgelse, idet der tilføjes straf for 
dem, hvis de handler anderledes eller drager omsorg for, at der handles 
anderledes, når blot ingen ved dette brevs myndighed drages for retten 
udover to dagsrejser udenfor sin stad og stift, og uanset alle andre kon
stitutioner af vore forgængere de romerske paver såvel om delegerede dom
mere og konservatorer som om ikke at stævne udover et bestemt antal 
personer for retten, eller andre givne bestemmelser, som på nogen måde 
kan stå i vejen for Eders jurisdiktion eller kompetence i denne sag 
eller dens frie udøvelse, og uanset om nogen i fælleskab eller hver for sig 
af førnævnte sæde har fået bevilget, at de ikke kan bandlyses, suspenderes 
eller belægges med interdikt eller stævnes for retten udenfor eller udover 
bestemte steder ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og udtrykke
ligt og ord for ord omtaler denne bevilling og deres egne personer og ste
der og navne, og uanset enhver anden almindelig eller speciel bevilling 
af nævnte sæde, hvad ordlyd den så har, hvorved udøvelsen af Eders rets
pleje i denne sag på nogen måde kan forhindres, når den ikke udtrykke
ligt og fuldstændigt er optaget i dette brev, og af hvis hele ordlyd der ord 
for ord skulle finde særlig omtale sted i vort brev. Men det er vor vilje, 
og vi har med apostolisk myndighed besluttet, at hver især af Eder kan 
forfølge en sag, som er påbegyndt af en anden, selvom denne anden ikke 
er forhindret af en kanonisk gyldig forhindring, og at kompetencen skal 
vare og jurisdiktionen være tildelt Eder og hver især af Eder med hen
syn til alt det førnævnte og hver enkelt del deraf, påbegyndt eller ikke, 
fra dags dato, så at I med hensyn til alt det fornævnte, påbegyndt eller 
ikke, nu og fremtiden og kan gå frem med den kraft og fasthed, som om

2. Række. XI. 16
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alle fornævnte sager var påbegyndt for Eder, og Eders og hver især af 
Eders jurisdiktion i alt det ovennævnte havde faaet lovlig gyldighed 
ved stævning eller på anden måde uanset førnævnte konstitution om kon
servatorer og alle andre bestemmelser i modstrid hermed, idet dette brev 
dog ikke skal gælde udover et femår. Givet ved Pont-de-Sorgues i Avignon 
stift 21. juli i vort 2. år.

311 1336. 25. juli.
Peder Madsen pantsætter sin hustru Kristine Iversdatter Ellehavegård for 12 

mark sølv.

Referat i Eline Gøyes jordebog.

ørst et brev om, at Peder Madsen pantsætter sin hustru Kristine 
Iversdatter Ellehavegård for 12 mark lødig sølv, som han har fået 

for hendes fædrene gods, som han solgte og afhændede; og han forpligter 
sig til aldrig at afhænde samme gods, medmindre han kan fyldestgøre 
hende med andet gods for omtalte sum sølv. Givet St. Jakobs dag 1336.

312 1336. 26. juli.
Jakob Poulsen, dekan i Roskilde, pålægger sognepræsten ved St. Nikolai kirke 

i Holbæk at sørge for, at afgiften af fem boder i Holbæk svares til sognepræsten 
Rolv i Rye.

Original i universitetsbiblioteket.

Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, til præsten ved St. Nikolai kirke i Hol
bæk, hilsen med Gud.

Eftersom hr. Rolv, sognepræst i Rye kirke i sin kære moders navn på 
ret og lovlig vis har tilbudt Klaus Gyncelinsens arvinger kobberpenge til 
at indløse gods, nemlig fem boder, der var pantsat til samme Klaus, for
dums i Eders sogn, i vor nærværelse for vor domstol og vort kapitel i Ros
kilde, hvor godset, nemlig førnævnte boder, var pantsat, og han senere 
deponerede disse penge i sakristiet til støtte og hjælp for sin ret, og før
nævnte boder på vor almindelige sommersynode af mænd, der var kyn
dige i landsloven, og velbyrdige mænd i riget er tildømt samme hr. Rolv 
i hans moders navn, og som hendes befuldmægtigede, pålægger og beordre 
vi Eder bestemt nu for tredie gang at opfordre dem, der sammen med 
Eder bor på samme gods, nemlig ovennævnte boder, til for fremtiden at
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svare omtalte hr. Rolv og ikke på nogen måde nogen anden de indtægter, 
frugter og lejer, som kommer ind af samme, såfremt de vil undgå kirkens 
straf. I skal tilbagesende dette brev med Eders segl. Givet under vort 
segl i det herrens år 1336, dagen efter apostlen St. Jakobs dag.

1336. 27. juli. Ahus. 313
Ærkebiskop Peder af Lund tager spedalskhuset i Åhus under sit værn og stadfæster 

dets privilegier.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

Peder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til 
alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi tager brødrene og de spedalske i hospitalet ved 
Åhus og alle deres undergivne under vor fred og beskyttelse til særligt 
værn og overlader dem alle de nåder og friheder, som de friest vides at 
have fået af vore forgængere, den hellige Lundekirkes ærkebiskopper og 
med dette brev stadfæster de nåder, vore forgængere indtil denne dag 
har bevilget dem. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette 
brev. Givet i Åhus i det herrens år 1336 lørdagen før St. Olavs dag.

1336. 27. juli. Ahus. 314
Ærkebiskop Peder af Lund eftergiver alle, som yder spedalskhuset ved Åhus hjælp 

20 dage af den dem pålagte kirkebod.

Original i Lund.

Peder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til 
alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Efterdi vi alle — som apostlen siger1) — skal stå for Kristi domstol for 
at få igen, hvad der ved legemet er gjort, efter det, som vi har øvet enten 
godt eller ondt, bør vi forekomme høstens yders te dag ved barmhjertige 
gerninger og med evigheden for øje på jorden her så, hvad vi ved Guds 
hjælp kan høste med mangefold frugt i himlene. Thi det er vort faste 
håb og vor sikre tro, at den, der sår lidet, også vil høste lidet, mens den 
der sår i velsignelse, også af velsignelse vil høste det evige liv. Derfor, 
da spedalskhuset ved Åhus i den grad er usselt og fattigt stillet med hensyn 
til indtægter, at det ikke af egne midler kan have et passende underhold, 
hvis det ikke understøttes ved de troende kristnes almisser, eftergiver vi

16*
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barmhjertigt med Gud i tillid til Gud den almægtiges og hans hellige apostle 
Peters og Paulus’ myndighed alle, der føler sand anger og erkender deres 
synder, og som rækker en hjælpende hånd til nævnte spedalskhus 20 dage 
af den dem pålagte kirkebod. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort 
segl hænge under dette brev. Givet i Åhus i det herrens år 1336 lørdag 
før kongen og martyren St. Olavs dag.

1) Rom. 14,10. 2 Cor. 5,10.

1336. 1. august.
(Reg. Dan. nr. *1681) = 1333. 2. august.

315 1336. 12. august. Stockholm.
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver borgerne fra Lübeck privilegier 

i Sverige og tilstår dem ret til inden år og dag at bjerge deres vraggods ved Sveriges, 
Norges, Skånes og Hallands kyster.

Original i Lübeck.

Magnus, af Guds nåde kongerigerne Sveriges og Norges og landet 
Skånes konge, til de vise og gode mænd, fogeden, rådmændene og 

alle borgerne i staden Lübeck, kærlighed i Gud og hilsen.
Vi imødekommer gunstigt Eders agtværdige bønner, overrakt os søm

meligt og agtværdigt af Eders ærværdige sendebud, de herrer Tideman 
Güstrow og Johan Rode, Eders rådmænd og medborgere, og som tak for 
de tjenester, som I har æret os og vore forgængere med og endnu sørger 
for at yde os, tilstår og bevilger vi Eder nådigt med vore kære råders 
samtykke ved dette brev, < 1) at alle Eders borgere, overalt hvor de kom
mer til vort kongerige Sverige med deres handelsvarer, skal være fuld
stændigt fri og undtaget for skat og told, medmindre vi af bestemte grunde 
i almindelighed må forbyde alle, uanset hvor de kommer fra, at købe 
flæsk, korn og andre ting og gods; <2) vi anerkender med samme vore 
råders råd og samtykke, at hvis nogen af Eders borgere vil opholde sig 
eller bo i vort førnævnte rige, idet de bruger sædvanerne, retsreglerne 
og lovene i de landsdele, hvor de har valgt at bo og opholde sig, skal de 
for fremtiden kaldes svenskere, og dette vil vi ligeledes ubrødeligt skal 
overholdes af Eder overfor vore undersåtter, som kommer til Eders stad. 
(3) Fremdeles dersom nogen af Eder lider nogen uret i vort førnævnte 
rige, men ikke før sin afrejse herfra opnår retfærdighed herfor, skal vi,
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når han med Eders brev og tilbørligt vidnesbyrd tager sin tilflugt til os, 
yde ham fuld retfærdighed for denne uret i overensstemmelse med fædre
landets love; og på samme måde skal I under alle omstændigheder handle 
overfor vore undersåtter, som lider uret hos Eder. (4) Fremdeles med 
hensyn til sørøverne skal vi, overalt hvor de påtræffes ved vore kyster og 
gribes på fersk gerning, straks fuldbyrde retfærdigheden uden nogen anklage 
og dom; men overfor dem, som ikke bliver grebet på fersk gerning 
men bliver bragt til tinge og dømt, skal rettens fyldestgørelse finde sted 
i overensstemmelse med fædrelandets love. (5) Fremdeles vil vi, at de, 
der kommer til os fra Eder, skal behandles med velvilje og nåde 
af os og vore som vore egne, og de, der kommer til Eder fra os, skal I 
og Eders behandle som Eders egne af gensidigt kærligt sindelag. (6) 
Desuden tilstår og indrømmer vi gavmildt efter vor kære hustru Blanches 
henstilling og forbøn og i anledning af vor fælles kronings højtidelighed 
med kongelig rundhåndethed, at enhver af Eder, som for fremtiden lider 
skibbrud under vore rigers, Sveriges og Norges, eller vore landes, Skånes 
eller Hallands kyster, personligt eller ved andre frit må bjerge strandings
godset fra havet inden et år og en dag derefter, og det således bjergede 
gods må de eller deres lovlige arving bruge og nyde i fuld frihed. Vi for
byder bestemt og strengt ved vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, 
officialer eller andre undersåtter på nogen måde fordrister sig til at hindre 
Eder eller nogen af Eder med hensyn til denne vor tilladelse til at bjerge, 
bortføre eller bruge samme gods. {7) Vi vil ligeledes, at lige og fornuf
tige rettigheder, friheder og skikke fast skal overholdes på begge sider 
mellem os og vore og Eder og Eders. Til fast vitterlighed om alt dette 
er vort segl hængt under dette brev. Givet på vor borg Stockholm i det 
herrens år 1336 mandag efter martyren St. Laurentius’ dag.

1336. 12. august. Stockholm. 316
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver borgerne i Lübeck ret til deres 

vraggods i Skåne og Halland samt forskellige handelsprivilegier i Skanör og Fal- 
sterbo.

Original i Lübeck.

Magnus, af Guds nåde kongerigerne Sveriges og Norges og Skånes 
konge, til de vise og gode mænd, fogeden, rådmændene og alle bor

gerne i staden Lübeck, kærlighed i Gud og hilsen.
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Vi imødekommer gunstigt Eders agtværdige bønner, overrakt os søm
meligt og agtværdigt af Eders ærværdige sendebud, de herrer Tideman 
Giistrow og Johan Rode, Eders rådmænd og medborgere, og som tak for 
de tjenester, som I har æret os og vore forgængere med og endnu sørger 
for at yde os, tilstår og bevilger vi Eder med dette brev nådigt med vore 
kære råders samtykke, at (1) hvis nogen af Eders borgere lider skibbrud under 
vore landes kyster, nemlig Skånes og Hallands, forsåvidt de hører under 
vort område og herredømme, og vore andre omliggende lande, må ingen 
mand i disse lande fordriste sig til i vort eller nogen andens navn eller 
på vor eller nogen andens befaling at røve eller vove at bemægtige sig 
dette skibbrudne gods, når det på en eller anden måde kommer i land. Men 
det er vor vilje og vi anordner, at alt skibbrudent gods, hvad enten det be
tegnes som vrag eller på anden måde, efter skibbrudet med rette skal til
høre de personer, som samme gods tidligere tilhørte. Og hvis nogen af dem 
omkommer ved skibbrudet eller på anden måde, skal det skibbrudne gods 
opbevares og udelt tilbagegives deres nærmeste arvinger, idet al misbrug 
herimod undlades. (2) Desuden tilstår vi Eder, at I og enhver af Eder 
frit må sælge klæder, såvel uld som linned, i alenmål på markedet i Skandr 
og Falsterbo på de steder, hvor det er sædvane at gøre det. (3) Desuden 
må I sammesteds frit sælge alt det gods, som skal sælges med skålvægt eller 
bismer eller med andre vægte, og alt andet gods, stort eller småt, under 
forbehold af vor sædvanlige told. I må også købe alt, hvad der er til salg 
der, og udføre det købte, uanset om der er forbud herimod og uanset 
enhver anden grund. <4) Endvidere tillader vi Eder, at I på vore førnævnte 
markeder må have en egnet mand af Eders egne som dommer eller foged, 
hvem I må vælge; han skal have ret til i overensstemmelse med Eders 
stadsret at afgøre, fuldtud undersøge og endeligt pådømme alle opstående 
forseelser og sager mellem Eders borgere indtil hals- og håndsret og 
alle mindre retssager, som angår Eders borgere. <5) Vi tilstår lige
ledes, at når nogen af Eders borgere dør på ovennævnte markeder, 
skal førnævnte foged eller de mest ansete af Eder, som der er tilstede, 
anvise den afdødes gods til hans nærmeste arvinger, hvis de er tilstede, 
eller bringe det til dem, hvis de er fraværende; og herved forbyder vi 
bestemt, at der på nogen måde lægges Eder hindringer i vejen af nogen 
efter nogens befaling eller i nogens navn. (6) Det er tillige vor vilje, at 
sålænge deres gods ligger på vognene, som skal bringe det til skibene, 
og disse vogne endnu ikke rører vandet, er sådant gods at betragte som
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ikke kørt frem, således at der af dette gods endnu kan betales told uden 
nogen arrest eller beslaglæggelse af godset1). <7) Ligeledes skal I efter 
forgodtbefindende kunne losse Eders skibe nårsomhelst, de ankommer, 
uden at der fra vor side skal lægges hindringer i vejen. (8) Ligeledes til
står vi Eder, at Eders borgere om søndagen før mikkelsdag — og ikke 
tidligere — skal give og betale tolden på markederne i nye penge. <9) 
Fremdeles forordner vi, at ingen må tage ophold på Eders fed undtagen 
Eders foged, Eder selv og de, som I måtte give tilladelse dertil; på dette 
fed må I ikke have kro, men vi giver Eder tilladelse til at sælge øl på 
fedet, at udskænke det kandevis, således som det hidtil er gjort. (10) 
Ligeledes kan enhver af Eder, som har egen bod i Skandr eller Falsterbo, 
lade den gå i arv til sin nærmeste arving, når han blot af stedet betaler, 
hvad retsorden kræver. {11) Desuden vil og forordner vi, at I til enhver tid 
frit og uforstyrret må nyde Eders købmandskab og gods på oftenævnte 
marked og også overalt i Skåne udenfor dette, uden at nogen krænker 
eller foruretter Eder heri, og at I bevarer enhver rettighed og frihed, så
ledes som I fra arilds tid frit har nydt disse rettigheder og friheder, idet 
det er vor vilje, at alt det foranførte fast og ubrydeligt skal overholdes2). 
Givet på vor borg Stockholm i det herrens år 1336 mandag efter martyren 
St. Laurentius’ dag.

1) D. v. s. det skal ikke betragtes som toldsvig. — 2) Jf. DRB II 10 nr. 76.

1336. 18. august. Uppsala. 317
Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne fornyer staden Kampens privilegier 

i Skandr.

Original i Kampen.

Magnus, af Guds nåde kongerigerne Sveriges og Norges og landet 
Skånes konge til de hæderværdige og gode mænd, scabinerne, by

fogeden og rådmændene i Kampen, kærlighed i Gud og hilsen.
Skønt vi tidligere ved vor kroning efter vore kære råders råd og samtykke 

har ladet tilbagekalde de privilegier, alle som eet, som tidligere såvel af 
os selv som af vore forfædre og forgængere er tilstået samtlige personer, 
stæder eller søstæder eller andre i vore riger, områder og distrikter, imøde
kommer vi dog på grund af de tjenester og gunstbevisninger, som I har 
sørget for at hædre os og vore forfædre med og endnu tjener os med, nå
digt Eders bønner, som omhyggeligt er overrakt os af de ærværdige mænd,
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nemlig Johan, kaldet Skurzac, Eders medborger, og skolemesteren magi
ster Henrik hos Eder, Eders sendebud og befuldmægtigede i denne sag, 
og bevilger og tilstår Eder nådigt med samme vore råders samtykke og 
med dette brev, at I fra nu af hvert år under markedet frit må beholde, 
besidde og have den plads i Skandr, som ligger mellem slottet og Holl, 
udlagt og særmærket med pæle, således som I i markedstiden hidtil har 
været vant til at have den fra arilds tid. Vi forbyder fast og bestemt ved 
vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, officialer, tro mænd eller 
undergivne eller nogen anden uanset hans stilling eller stand forhindrer 
eller antaster Eder med noget i den frie benyttelse og brug af nævnte 
sted eller bygger på dette sted uden Eders samtykke og vilje, såfremt de 
vil undgå vor kongelige harme og hævn. Til vidnesbyrd herom er vort 
segl hængt under dette brev. Givet i Uppsala i det herrens år 1336 søndag 
efter Marie himmelfartsdag.

318 1336. 19. august. Port-de-Sorgues.
Pave Benedikt 12. overdrager biskop Hellembert af Slesvigs notar og klerk, 

Bernhard af Zweringen, et kanonikat i Slesvig og giver ham ventebrev på et præ- 
bende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor kære søn Bernhard af Zweringen, kannik i Slesvig, hilsen og 
apostolisk velsignelse.

Din rosværdige retskaffenhed, som anbefales os med troværdigt vidnes
byrd, gør Dig fortjent til, at vi rundhåndet viser Dig nåde. Idet vi derfor 
i betragtning af omtalte fortjenester vil vise Dig en særlig nåde, og idet 
vor ærværdige broder biskop Hellembert af Slesvig, som forsikrer, at Du 
i otte år og mere nyttigt har tjent og tjener og i fremtiden endnu nyttigere 
vil tjene ham og hans kirke Slesvig som hans notar og husklerk, ydmygt 
har bønfaldet os for Din sag, fordi han på grund af de mange, som har 
ventebrev på de kirkelige embeder, der hører under hans overdragelse, 
ikke kan belønne Dig, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et 
kanonikat ved samme Slesvig kirke med fuld kanonisk ret og giver Dig 
det ved provision. Og vi reserverer for apostolisk gave et præbende, hvis 
et sådant for tiden er ledigt ved samme kirke, eller når det bliver ledigt, 
og hvis Du personligt eller ved Din dertil beskikkede befuldmægtigede 
inden en måned, efter at Du eller samme befuldmægtigede er blevet be-
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kendt med denne ledighed, vil godkende det, for at overdrage det til Dig 
efter denne godkendelse med alle dets rettigheder og tilliggender, idet vi 
strengt forbyder den nuværende biskop og vore kære sønner kapitlet i 
Slesvig eller ham eller dem, som i fælleskab eller hver for sig har ret til 
overdragelsen, provisionen eller enhver anden rådighed over præbenderne 
ved samme kirke, på nogen måde at fordriste sig til i mellemtiden at 
disponere over dette præbende, og det gælder også før Din godkendelse, 
med mindre de har fået sikkerhed for, at Du eller Din omtalte befuld
mægtigede ikke vil godkende det, og vi erklærer det fra nu af for ugyldigt 
og intetsigende, om nogen uanset hans myndighed med eller uden viden 
herom forsøger at handle anderledes i den sag, uanset vedtægter om et 
bestemt antal kanniker eller enhver anden vedtægt eller sædvane ved 
samme kirke, som kan anføres herimod, selvom den er bestyrket med ed, 
apostolisk bekræftelse eller enhver anden befæstelse, eller om nogen med 
apostolisk eller enhver anden myndighed er optaget som kanniker ved 
samme kirke eller hævder, at de skal optages, eller om de om provision af 
kanonikater og præbender ved samme kirke har opnået specielle eller af 
kirkelige embeder i de egne almindelige breve af nævnte sæde eller dets 
legater, selvom man ved dem har skredet til forbud, reservation eller for
meligt valg eller hvadsomhelst ellers, da det er vor vilje, at Du ved opnå
elsen af dette præbende skal gå forud for alle disse med undtagelse af dem, 
der med vor myndighed er optaget i den kirke og har ventebrev på præ
bender ved samme, men der skal ikke derved ske dem nogen hindring 
i at opnå andre præbender og beneficier, uanset også om samme biskop 
og kapitel eller nogen anden i fælleskab eller hver for sig har fået bevilget 
af nævnte sæde, at de ikke er forpligtet til eller kan tvinges til modtagelse 
eller provision af nogen, og at ingen kan modtage provision på præbender 
ved samme kirke eller andre kirkelige embeder, der i fælleskab eller hver 
for sig hører til deres overdragelse, provision eller enhver anden rådighed, 
ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og ord for ord 
omtaler denne bevilling, og uanset enhver anden almindelig eller speciel 
bevilling af førnævnte sæde, hvad ordlyd den så har, hvorved virkningen 
af denne vor nåde på nogen måde kan forhindres eller forhales, når den 
ikke udtrykkeligt og fuldstændigt er optaget i dette brev, og af hvis hele 
ordlyd der skulle finde særlig omtale sted i vort brev, uanset endelig om 
Du ikke er til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at overholde samme 
kirkes vedtægter og sædvaner, når blot Du under Dit fravær aflægger den
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ved en egnet befuldmægtiget, og gentager den korporligt, når Du kommer 
til samme kirke. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, 
provisions-, reservations-, forbuds- og beslutningsbrev eller i ubesindig 
forvovenhed handle imod det. Den som fordrister sig til at forsøge det, 
skal vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans apostle St. 
Peters og Paulus harme. Givet ved Pont-de-Sorgues i Avignon stift 19. 
august i vort 2. år.

319 1336. 19. august. Port-de-Sorgues.
Pave Benedikt 12, pålægger provsten i Neumunster, ærkedegnen i Norwich og 

skolemesteren ved St. Willehads kirke i Bremen at indføre Bernhard af Zweringen 
som kannik i Slesvig.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

På. samme måde1) til vore kære sønner provsten i Neumiinster kloster 
i Bremen stift, som plejer at styres af en provst, og ærkedegnen ved 
Norwich domkirke og skolemesteren ved St. Willehads kirke i Bremen, 

hilsen og apostolisk velsignelse.
Den kære søn Bernhards rosværdige retskaffenhed o. s. v. indtil1) kom

mer til samme kirke. Derfor pålægger vi Eder, at I eller to eller een 
af Eder personligt eller ved een eller flere andre fra nu af med vor 
myndighed lader samme Bernhard eller hans befuldmægtigede i hans 
navn optage som kannik og broder ved samme kirke, idet I anviser ham 
plads i koret og sæde i kapitlet med fuld kanonisk ret, men hvis det præ- 
bende, som vi som omtalt har forbeholdt os ved samme kirke, var ledigt, 
da vi foretog dette forbehold, eller senere er blevet ledigt, eller når det 
bliver ledigt, skal I efter denne godkendelse med samme myndighed over
drage og tildele samme Bernhard med alle dets rettigheder og tilliggender, 
idet I indfører ham eller hans omtalte befuldmægtigede i hans navn i 
håndgribelig besiddelse af førnævnte præbende og rettigheder og tillig
gender, forsvarer ham efter indførelsen og fuldt ud lader ham svare alle 
frugter, indtægter, afkasteiser, rettigheder og oppebørsler af kanonikatet 
og præbendet, uanset alt det ovenstående eller om omtalte biskop og ka
pitel eller nogen anden i fælleskab eller hver for sig har fået bevilget af 
førnævnte sæde, at de ikke kan belægges med interdikt, suspenderes eller 
bandlyses ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og udtrykkeligt og
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ord for ord omtaler denne bevilling. Men genstridige skal I med vor myn
dighed tvinge med kirkens straf uden appel. Givet som ovenfor1).

1) Jfr. nr. 318.

1336. 19. august. Port-de-Sorgues. 320
Pave Benedikt 12. tillader biskop Hellembert af Slesvig at genindvie kirker og 

kirkegårde i to dr.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til vor ærværdige broder biskop Hellembert af Slesvig, hilsen og apo
stolisk velsignelse.

Vi giver gerne vort velvillige samtykke til Dine hengivne bønner og 
tillader Dig nådigt, hvad der kan bringe Dig fred og ro. Da det nu, så
ledes som det fra Din side er forelagt os, ofte hænder, at kirker og kirke
gårde i Dit stift både i Frislands og Danmarks egne vanhelliges ved ud
gydelse af blod eller sæd, og Du på grund af de dødsfjender, som Du 
hævder, Du har, og på grund af frygt for Dit liv, vandets oversvømmelse1) 
og vejenes risiko ikke let kan tage til de egne og personligt genindvie dem, 
har Du ydmygt bønfaldet os om at værdiges at give Dig et passende middel 
i den sag. Vi imødekommer derfor Dine bønner og tillader Dig med dette 
brev at lade ovennævnte kirker og kirkegårde genindvie af en egnet præst, 
så ofte det behøves, og så længe førnævnte farer eller en af dem består, 
idet dog vievandet forinden, som skik er, velsignes af Dig eller en anden 
biskop. Herved vil vi dog, at der ikke i fremtiden skal ske den konstitu
tion2) noget afbræk, som påbyder at dette kun kan udføres af bisper, 
og dette brev skal miste sin gyldighed efter to år. Givet ved Pont-de-Sorgues 
i Avignon stift 19. august i vort 2. år.

1) I marskegnene. — 2) c 9XIII 40.

1336. 24. august. Lund. 321
Ridderen Niels Kyrning, Karl Pedersens enke Else, væbneren Sakse Pedersen 

af Hammelmose og Niels Aagesen af Eljarod meddeler at de har skiftet deres arv 
efter Peder Nielsen af Eljardds enke Ingeborg, og skøder Niels Aagesen hans lod.

Vidisse af 1482 26. november i rigsarkivet.
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Niels Kyrning, ridder, Else, enke efter hr. Karl Pedersen, Saxe Pedersen 
af Hammelmose, væbner og Niels Aagesen af Eljarod til alle, som 

ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi i det herrens år 1336 på Bartolemeus’ 

dag i Lund efter undersøgelse af alt gods i Skåne, som er tilfaldet os som 
arv efter den velbyrdige fru Ingeborgs død, enke efter hr. Peder Nielsen 
af Eljarod, i nærværelse af både vore slægtninge og venner er kommet 
overens om skifte af dette gods og enstemmigt er blevet enige om følgende 
måde, nemlig, at alt gods i Hierup, som nævnte frue besad sammesteds 
i Bara herred, og i Vinerup i Torna herred, fremdeles i Villands herred 
i Ostra Ljungby Haraids gård, Peder Blekingfares gård, Troels gård og 
toften, hvor Pibestreng bor, Tosteberga, Våjletorp, Hillehaga, Killeboda, 
Krogshult, Sodra Mjdnås, Norra Mjdnås, Bbkenås, Fillkesboda med Pormo- 
sa, fremdeles i Karstad Esgers gård, i *Kulabotha Niels Kjeldsens gård, Abra- 
hams gård og Peder Åstredsens gård med en lod i Kålkestad sø og skoven Yx- 
nanås, Gorriemølle og gården i Odersberga, hvor Jon bor. Desuden er der to 
øer i Kalkestadsøen, som kaldes Huso og Bjorno, som skal tilfalde de tre 
parter, nemlig fru Else, Sakse Pedersen og Niels Ågesens i fælleskab. Og alt 
det ovennævnte gods med rørligt og urørligt, agre, enge, marker, skove, søer, 
græsgange, fiskevande, huse og alt andet tilliggende kom i Niels Aagesens 
lod. Dette gods skøder vi medarvinger ham med dette brev og hjemler 
ham det til evig besiddelse, idet vi lover ubrødeligt at overholde dette 
skifte i alt. Desuden lover vi — og hertil forpligter vi os allesammen — 
at holde ham fuldstændig skadesløs, dersom nogen del af nævnte gods 
af nogen eller nogle måtte blive afvundet ham. Til godkendelse af og vit
terlighed herom er vore segl sammen med vore elskede slægtninge, nem
lig hr. Niels Jakobsen af Ellinges, Anders Jonsen af Nåsbyholms og Jakob 
Jonsen af Markies segl hængt under dette brev til vidnesbyrd. Givet og 
handlet ovennævnte dag og sted.

322 1336. 29. august. Greifswald.
Dominikanerne og franciskanerne i Greifswald vidimerer kong Kristofer 2.s 

brev af 1320 7. oktober.
Original i Greifswald.

Broder Otto, underprior og hele dominikanerkonventet i Greifswald og 
broder Didrik, guardian for franciskanerne sammesteds, til alle,, 

som ser dette brev, forbøn i Kristus.
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Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, og vi erklærer åbent, at vi har 
set og hørt nedenfor afskrevne brev, uskrabet, ustungent og ubeskadiget 
i enhver henseende med ægte og ubeskadiget segl fra ord til andet af føl
gende ordlyd: Kristoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge (o. s. v. 
= 1320 7. oktober). Til vitterlighed om, at vi har set og hørt dette, 
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Greifswald i det 
herrens år 1336 på dagen for Johannes døberens halshuggelse.

1336. 29. august. Greifswald. 323
Dominikanerne og franciskanerne i Greifswald vidimerer kong Erik 3. Glippings 

privilegium af 1280. 14. juli.

Original i Greifswald.

Broder Otto, underprior og hele dominikanerkonventet i Greifswald og 
broder Didrik, guardian for franciskanerne sammesteds, til alle, 

som ser dette brev, from forbøn i Kristus.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, og vi erklærer åbent, at vi har 

set og hørt nedenfor afskrevne brev, uskrabet, ustungent og ubeskadiget 
i enhver henseende og med ægte og ubeskadiget segl fra ord til andet af 
følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde de danske og venders konge (o. s. v. 
= DRB. II, 2 nr. 403). Til vitterlighed om at vi har set og hørt dette, 
er vore segl hængt under dette brev. Givet i Greifswald i det herrens 
år 1336 på dagen for Johannes Døberens halshuggelse.

1336. 31. august. Lbdbse. 324
Dominikanerprioren Johan i Lodose vidimerer kong Magnus af Sveriges brev 

til Kampen af 1336 18. august.

Original i Kampen.

Johan, prior for dominikanerne i Lodose, til alle, som ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Jeg gør vitterligt for Eder alle og enhver med dette brev, at jeg i det 
herrens år 1336 lørdagen efter dagen for Johannes Døberens halshuggelse 
har set og læst og gennemset et brev af den berømmelige fyrste, hr. Mag
nus, Sveriges, Norges og landet Skånes konge, hvilket brev var ufordær
vet, ustungent og ubeskadiget i enhver henseende, fra ord til andet af
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følgende ordlyd: Magnus, af Guds nåde kongerigerne Norges og Sveriges 
og landet Skånes konge (o. s. v. = nr. 317). Og jeg Johan, førnævnte 
prior i Lodose, har til værn for nævnte vidimering og gennemsyn ladet 
mit segl hænge under dette brev. Givet i ovennævnte år og lørdag i Lodose 
i min klosterbolig.

325 1336. 9. september. Roskilde.
Biskop Jens af Roskilde udsteder en forordning om banlysning og interdikt i 

tilfalde af voldelig fremfærd mod gejstlige og gejstligt gods.

Original i universitetsbiblioteket.

Vi broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde har vor opmærk
somhed henvendt på, at visse folk i vort stift, som ikke har Gud for 
øje, men forledte af djævelen røver og plyndrer og adskillige gange be

går helligbrøde overfor kirker og gejstlige personer uden at bekymre sig 
om kirkernes immunitet eller deres og de gejstliges frihed eller privile
gium, idet de fra kirkerne og deres tjenere aldeles røver de midler, hvoraf 
de på den ene eller anden måde skulle have deres underhold, så at kir
kerne lægges øde og styrter sammen og den tilbørlige og sædvanlige guds
tjeneste i dem fuldstændigt hører op, ja endog, hvad det er forfærdeligt 
at skildre, ikke gyser tilbage for uden forskel at såre, lemlæste, dræbe, 
fange og holde fanget, myrde og pine gejstlige mænd, præster og andre, 
at formindske og fratage dem deres privilegier og friheder og, forsåvidt 
det står til dem, —ak og ve — tilintetgøre dem til alvorlig skade for kirken 
og dens tjenere og til harme for Gud. Idet vi efter al vor evne ønsker at 
modsætte os den slags forvorpenheder, har vi sammen med vort kapitel 
og med enstemmigt samtykke af det og de ledende gejstlige i vort stift 
til Guds ære, for at støtte den hellige moderkirkes friheder og for hele vort 
stifts gejstligheds nytte og behov under påkaldelse af Guds navn udfær
diget følgende forordning, gældende til evige tider, for at tøjle de slette 
menneskers ubesindige forvorpenhed, hvem gudsfrygt ikke holder tilbage, 
så at idet mindste den kirkelige tugts strenghed kan lægge bånd på dem: 
< 1) Hvis en prælat, abbed eller kannik med verdslig magts bemyndi
gelse nogetsteds bliver taget til fange eller voldelig tilbageholdt, skal 
almindeligt interdikt overholdes i hele det land, hvor denne gerning er 
begået. Efter forudskikket kanonisk formaning, nemlig første, anden og 
tredje gang, om at sådant ikke må finde sted — hvad det forhåbentlig-
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vis heller ikke gør — lægger vi med Guds og den hellige moderkirkes be
myndigelse dette land under kirkelig interdikt, hvis det alligevel finder 
sted, indtil den fangne bliver frigivet fuldstændigt. Men ophavsmanden 
eller -mændene og bagmanden eller -mændene til denne forbrydelse, 
samt alle, som har ydet råd og dåd hertil, åbent eller hemmeligt, skal i 
hele vort stift Roskilde i hver kirke hver søn- og helligdag lyses i band 
med navns nævnelse under højmessen med klokkeringning og tændte lys. Og 
det er vor vilje, at de alle skal pådrage sig banlysning ved selve denne hand
ling, og desuden skal almindeligt interdikt overholdes i de byer og på de 
steder, hvor omtalte misgerningsmænd åbenlyst har deres ophold, så
længe de forbliver der og tre dage efter deres bortrejse; disse byer og ste
der lægger vi, efter forudskikket kanonisk formaning, som omtalt, nemlig 
første, anden og tredje gang, om, at sådant ikke må finde sted — hvad 
det forhåbentligt heller ikke gør, — med Guds og den hellige moderkirkes 
bemyndigelse under interdikt, når det alligevel finder sted, indtil der er 
gjort fyldest for denne forbrydelse og de dermed følgende skader og tab, 
og de selv måtte have gjort sig fortjent til syndsforladelse. <2) Men hvis 
en præst eller en munk eller en klerk bliver taget til fange med en verdslig 
magts bemyndigelse, skal interdiktet overholdes i det herred, hvor han 
er taget til fange, og også der, hvor han holdes fanget. Efter forudskikket 
kanonisk formaning, første, anden og tredje gang, om at sådant ikke må 
finde sted — hvad det forhåbentligt heller ikke gør — lægger vi, hvis 
det alligevel finder sted, med Guds og den hellige moderkirkes bemyndi
gelse dette herred under interdikt, indtil den fangne bliver løsladt fuld
stændigt. Men ophavsmanden eller -mændene og bagmanden eller -mæn
dene til denne forbrydelse og alle, som har ydet råd og dåd hertil, åbent 
eller hemmeligt, skal i hele vort stift Roskilde i hver kirke hver søn- og 
helligdag lyses i band under højmessen med klokkeringning og tændte lys. 
Og det er vor vilje, at de alle skal pådrage sig banlysning ved selve denne 
handling, og desuden skal almindeligt interdikt overholdes i de byer og på 
steder, hvor førnævnte misdædere åbenlyst har deres ophold, sålænge de 
forbliver der og tre dage efter deres bortrejse; disse byer og steder lægger 
vi efter forudskikket første, anden og tredje kanoniske formaning om, at 
sådant ikke må finde sted — hvad det forhåbentligt heller ikke gør — 
under interdikt med Guds og den hellige moderkirkes bemyndigelse, hvis 
det alligevel finder sted, indtil der er gjort fyldest for denne forbrydelse 
og de dermed følgende skader og tab, og de selv måtte have gjort sig



Nr. 325 g. September 1336 256

fortjent til syndsforladelse. {3) Men hvis nogen gejstlig af nogen verdslig 
magt bliver berøvet sine friheder, som han har haft med hensyn til den 
stilling, han eller hans forgængere har haft fra arilds tid enten med hensyn 
til ham selv eller hans undergivne eller hans gods, eller ved tilbagekaldelse 
af disse hans friheder eller ved forbud forhindres i at nyde dem, eller at der ikke 
ydes til ham af hans gods eller på nogen anden måde, skal interdiktet over
holdes i det herred, hvor sådant finder sted og efterfølges til skade for samme 
frihed. Efter forudskikket første, anden og tredje kanoniske formaning om, 
at sådant ikke må finde sted — hvad det forhåbentligt heller ikke gør — 
lægger vi med Guds og den hellige moderkirkes bemyndigelse herredet 
under kirkeligt interdikt, hvis det alligevel finder sted, indtil han fuldt 
får sine friheder tilbage. Ophavsmanden eller -mændene og bagmanden 
eller -mændene til denne forbrydelse, og alle, som har ydet råd og dåd, 
åbent eller hemmeligt, skal lyses i ban over hele vort stift Roskilde, i hver 
kirke på hver søn- og helligdag under højmessen med klokkeringning og 
tændte lys. Og det er vor vilje, at de alle skal pådrage sig banlysning ved 
selve denne handling, og endvidere skal almindeligt interdikt overholdes i 
de byer og på de steder, hvor førnævnte misdædere åbenlyst har deres 
ophold, sålænge de forbliver der og tre dage efter deres bortrejse; disse 
byer og steder lægger vi efter forudskikket første, anden og tredje kano
niske formaning om, at sådant ikke må finde sted — hvad det forhåbent
ligt heller ikke gør — med Guds og den hellige moderkirkes bemyndigelse 
under interdikt, hvis det alligevel finder sted, indtil der er gjort fyldest 
for denne forbrydelse og den dertil knyttede skade og tab, og de selv 
har gjort sig fortjent til syndsforladelse. <4) Men hvis hele landets gejst
lighed eller den største del deraf eller et helt kollegium i vort stift af den 
verdslige magt på enhver måde bliver berøvet sine tidligere friheder en
ten på førnævnte vis eller på anden måde, skal interdiktet overholdes 
i hele landet. Efter forudskikket første, anden og tredje kanoniske forma
ning om, at sådant ikke må finde sted — hvad det forhåbentligt heller 
ikke gør — lægger vi med Guds og den hellige moderkirkes bemyndigelse 
dette land under interdikt, hvis det alligevel finder sted, indtil dens fri
heder fuldstændigt bliver gengivet dem. Men ophavsmanden eller -mæn
dene og bagmanden eller -mændene til denne forbrydelse og alle, som 
åbent eller hemmeligt har ydet råd og dåd dertil, lyser vi i ban over hele 
vort stift Roskilde i hver kirke på hver søn- og helligdag med klokkering
ning og tændte lys. Og det er vor vilje, at de alle skal pådrage sig banlys-
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ning ved selve denne handling, og endvidere skal almindeligt interdikt over
holdes i de byer og på de steder, hvor førnævnte misdædere åbenlyst har 
taget ophold, sålænge de forbliver der og tre dage efter deres bortrejse; 
disse byer og steder lægger vi efter forudskikket første, anden og tredje 
kanoniske formaning om, at sådant ikke må finde sted — hvad det for
håbentligt heller ikke gør — med Guds og den hellige moderkirkes be
myndigelse under interdikt, hvis det alligevel finder sted, indtil der er 
gjort fyldest for denne forbrydelse og de dertil knyttede skader og tab, 
og de selv har gjort sig fortjent til syndsforladelse. <5) Fremdeles hvis 
nogen levende eller afdød gejstlig bliver berøvet sit gods eller sine ting 
af nogen verdslig magt i sit hjem eller hans gods eller ting eller andres 
med vanhelligende hånd og med magt bliver frataget en kirke eller hellig 
bygning, i en by eller landsby skal der overholdes interdikt der, hvor 
plyndringen er sket og helligbrøden begået og ligeledes i hele herredet; 
disse steder lægger vi efter forudskikket kanonisk formaning, nemlig første, 
anden og tredje gang, om at sådant ikke må finde sted — hvad det forhå
bentlig heller ikke gør — med Guds og den hellige moderkirkes bemyn
digelse under interdikt, hvis det alligevel finder sted, indtil det røvede 
og bortførte gives tilbage. Men ophavsmanden eller -mændene og bag
manden eller -mændene til denne forbrydelse og alle, som åbent eller 
hemmeligt har ydet råd og dåd hertil, skal lyses i ban i hver kirke over 
vort stift Roskilde hver søn- og helligdag med klokkeringning og tændte lys. 
Og det er vor vilje, at de alle skal pådrage sig banlysning ved selve denne 
handling og endvidere lægger vi interdikt over de byei* og steder, hvor 
førnævnte misdædere åbenlyst har taget ophold; disse byer og steder 
lægger vi efter forudskikket kanonisk formaning, første, anden og tredje 
gang, om at sådant ikke må finde sted — hvad det forhåbentligt 
heller ikke gør — med Guds og den hellige kirkes bemyndigelse under 
interdikt, hvis det alligevel finder sted, indtil der er gjort fyldest for denne 
forbrydelse og de dertil knyttede skader og tab, og de selv har gjort sig 
fortjent til syndsforladelse. (6) Hvis endvidere nogen prælat, abbed, kannik, 
præst eller munk eller en gejstlig voldeligt bliver pisket, slået eller såret 
eller deres gods og undergivne på landet eller andetsteds af en verdslig 
magt bliver ført fra deres hjemsted, skal ophavsmanden eller -mændene 
og bagmanden eller -mændene til denne forbrydelse og alle, som har 
ydet råd og dåd til den, hemmeligt eller åbenlyst, banlyses i hver kirke 
over hele vort stift Roskilde på hver søn- og helligdag med klokkering-

2. Række. XI. 17
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ning og tændte lys. Og det er vor vilje, at de alle skal pådrage sig banlysning 
ved selve denne handling, og endvidere skal almindeligt interdikt over
holdes i byer og på steder, hvor førnævnte misdædere åbenlyst tager op
hold, sålænge de forbliver der og tre dage efter deres afrejse; disse byer 
og steder lægger vi efter forudskikket kanonisk formaning, nemlig første, 
anden og tredje gang, om at sådant ikke må finde sted — hvad det for
håbentligt heller ikke gør — med Guds og den hellige moderkirkes be
myndigelse under interdikt, hvis det alligevel finder sted, indtil der gøres 
fyldest for denne forseelse og de dertil knyttede skader og tab, og de selv 
har gjort sig fortjent til syndsforladelse. <7) Hvis desuden en præst eller 
gejstlig bliver dræbt, skal almindeligt interdikt overholdes i de byer og 
på de steder, hvor ophavsmanden eller -mændene og bagmanden eller 
-mændene til denne forbrydelse åbenlyst forefindes at opholde sig, sålænge 
de forbliver der og tre dage efter deres bortrejse; disse byer og steder 
lægger vi efter forudskikket kanonisk formaning, første, anden og tredje 
gang om at sådant ikke må finde sted — hvad det forhåbentligt heller 
ikke gør — med Guds og den hellige moderkirkes bemyndigelse under 
interdikt, hvis det alligevel finder sted, og endvidere skal førnævnte mis
dædere samt alle, som hemmeligt eller åbent har ydet råd og dåd hertil, 
lyses i ban i hver kirke over hele vort stift Roskilde på hver søn- og hellig
dag med klokkeringning og tændte lys, indtil de i anledning heraf frem
stiller sig for det apostoliske åsyn, og der er gjort stiftets biskop, kirken, som 
præsten eller den gejstlige betjente, fyldest af dem, og de har gjort sig for
tjent til syndsforladelse. Til sikkerhed for den af os udstedte og affattede 
forordning har vi ladet dette skrift vedhænge af vort og vort kapitels segl 
til bestyrkelse. Handlet og givet Roskilde i det herrens år 1336 9. sep
tember.

326 1336. 15. september. Falkenberg.
Sigfred Ribbing, høvedsmand i Mailand, Knud og Povl Arvidsen, Peder Porse 

og Klaus Skriver slutter forlig med Lübeck om drabet i Bardafjord.

Original i Lübeck.

Sigfred Ribbing, høvedsmand for landet Halland, Knud Arvidsen, Povl 
Arvidsen, Peder Porse og Klaus Skriver til alle, som ser dette brev, 

hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at i det herrens år 1336 dagen efter korsets dag har vi på
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borgen Falkenberg afsluttet en fast, oprigtig og ærlig enigheds og for
bunds overenskomst med de hæderværdige mænd og herrer, herrerne 
Tideman Güstrow og Johan Rode, staden Lübecks udsendinge og inde
havere af dette brev, såvel på deres vegne som på alle andres fra staden 
Lübeck og tillige på vore vegne og på alles, som vil gøre noget for vor 
skyld, om at al grund til fjendskab, strid og uenighed, såvel for mand
drabet i Båtafjord som for andre forseelser, uanset hvordan og hvornår 
de indtil idag er begået og forøvet, skal være fuldt bilagte og rykket op 
med rode og for fremtiden aldrig nogensinde genkaldes i erindring eller 
lægges til grund for hævn på den følgende overenstkomsts grundlag, 
nemlig at begge parter, de og vi, for fremtiden skal holde venskab, idet de 
fremmer et godt indbyrdes forhold, hvorsomhelst den ene part ved til
fælde eller bevidst træffer den anden, og gensidigt vise hinanden hæder 
og på fordelagtig måde gavne hinanden, og hvis det hænder, at deres 
gods eller købmandsvarer måske nogensteds beslaglægges af os eller vore 
mænd — hvad Gud forbyde — på vore fjenders eller andres skibe, som 
vi måtte lade anholde, skal vi helt og holdent tilbagegive dem dette gods 
eller disse købmandsvarer uden skade på det. Men for at denne overens
komst kan have desto stærkere betydning og kraft, har vi ikke alene givet 
den sammen med vore medforlovere på tro og love med håndslag men 
også ladet den bestyrke af vore vedhængte segl uden al bedragerisk og 
skummel hensigt og uden alle kunstkneb. Givet ovennævnte år, dag og 
sted.

1336. 15. september. Ringsted. 327
Markvard af Stove oplader Uffe Nielsen Niels Uffesens gods i Strøby.

Referat i Eline Gøyes jordebog.

Først et brev om, at Markvard af Stove den ældre oplader hr. Uffe 
Nielsen Niels Uffesens gods i Strøby, som han har i pant efter loven 
for regnskab og for grevens1) brev. Givet Ringsted ottendedagen efter 

vor frue fødselsdag 1336.
1) Johan 3. af Holsten.

1336. 18. september. Abo sysselting. 328
Kapitlet i Århus mageskifter gods med Stig Andersen, som desuden betaler kapitlet 

140 mark sølv.

17*
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Afskrift i det kgl. bibliotek.

Jens, ærkedegn, Bent, provst, magister Jens, kantor ved kirken i Århus 
og hele kapitlet sammesteds til alle, som ser dette brev, hilsen evin

delig med Gud.
Alle skal vide, såvel nulevende som fremtidige, at vi, efter lang og om

hyggelig rådslagning om et klogt og nyttigt mageskifte af vort fællesbords 
gods i Drammelstrup, Nørup, Tirstrup, Hallendrup og Skramsholm med 
en mølle kaldet Øksenmølle i Djurslands Sønder herred mod gods tilhørende 
den velbyrdige ridder, hr. Stig Andersen, i Labing og Segalt sammen med 
en gård i Borum, således som den er pantsat ham, og efter at have taget 
i betragtning, at vor omtalte bords forhold af bestemte årsager på mang
foldig og bemærkelsesværdig måde kunne forbedres ved dette mageskifte, 
har skødet og frit afhændet hr. Stig vort nævnte gods med alt dets til
liggende rørligt og urørligt, undtagen Gråske mark og skov til evig be
siddelse, at fri for ham og hans arvinger af os og vore efterfølgere mod 
enhvers tiltale og at hjemle det under alle omstændigheder til gengæld 
for hans ovennævnte rørlige og urørlige gods og alt dets tilliggende og 
for 140 mark sølv i groter fra Tournoi og i sterling. Til vidnesbyrd herom 
er vore segl sammen med kapitlets hængt under dette brev. Givet på 
Åbo sysselting i det herrens år 1336 onsdag efter korsets dag.

329 1336. 20. september.
Ridderen Odinkarl Bondesen kvitterer Århus kapitel for indløsningen af den 

pantsatte gård i Vejlby.

Afskrift i Århusbogen.

Odinkarl Bondesen, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Alle skal vide, at jeg anerkender fuldt og helt at have modtaget de 12 
mark sølv i groter fra Tournoi og i sterling af de ærværdige mænd, de 
herrer kanniker ved kirken i Århus i det herrens år 1336 dagen før St. 
Matheus dag; for hvilke gården i Vejlby, hvor Niels Jensen bor, var pant
sat til mig, og jeg lader derfor de herrer kanniker være kvit og fri for til
tale fra nogens side i anledning af nævnte sum sølv, idet jeg med dette 
brev overlader og tilbageskøder dem gården og lover og forpligter mig til, 
inden jeg igen forlader Århus stift, at komme på Hasle herreds ting og
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personlig at overlade og tilbageskøde den samme gård. Til vidnesbyrd 
herom er mit segl sammen med min broder, hr. Mads’ segl hængt under 
dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

1336. 21. september. 330
Trued Jensen af Araslov skøder Araslov kirke en gård i Kdrsebrånna.

Original i det svenske rigsarkiv.

Trued Jensen af Araslov til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig 
med Gud.

Jeg gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at jeg med dette brev 
skøder og overdrager Araslov kirke min gård i Kårsebrånna med alle 
dens tilliggender nemlig agre, enge og skove, hvor Kate bor, for den gæld 
jeg står i til Kirken. Jeg vil også, at ingen af mine arvinger skal have 
magt til at tilbagekalde denne gård. Til vidnesbyrd herom er mit segl 
sammen med præsten i Fårlov den velbyrdige hr. Tyges hængt under dette 
brev. Givet i det herrens år 1336 på apostlen St. Matheus dag.

1336. 6. oktober. Kiel. 331
Grev Johan 5. af Holsten overlader grev Gerhard 3. af Holsten sit gods i Varde 

syssel, Fyn og Frisland mod at få grev Gerhards besiddelser på Lolland.

Original i rigsarkivet.

Vi Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, bevidner og er
kender med dette åbne brev, at der mellem vor kære fætter grev 
Gerhard på den ene side og os på den anden er dagtinget på denne måde: 

Vi grev Johan overlader på vor og vore rette arvingers vegne vor omtalte 
fætter grev Gerhard og hans rette arvinger vort gods, som vi har i Varde
syssel og alt det gods, som vor fader købte af hertugen af Braunschweig, 
som ligger i Fyn, Lumby, Stavrby, Avlby, Stige, og alt, hvad der ligger 
dertil, og godset i Frisland og i korthed alt det gods, som er nævnt i kongen 
af Danmarks og hertugen af Braunschweigs breve1), alt sådant gods, 
som vi ikke har pantsat; men det, som er pantsat, må vor føromtalte 
fætter indløse fra hr. Henrik Scharfenberg og hans broderbørn og fra 
de andre, som det er pantsat til, både i Vardesyssel, Fyn og i Frisland, 
for sådanne summer, som vore åbne breve taler om, til et lovligt køb 
med al frihed og med al ret, således som vor fader og vi har haft det til
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vor rådighed indtil denne tid. Fremdeles skal vi og vore rette arvinger 
hjemle godset for grev Gerhard og hans rette arvinger, således som det 
er deres ret, og gøre det fri for alle deres tiltale, som med rette vil rejse 
krav derpå. Til gengæld skal vor føromtalte fætter grev Gerhard overlade 
os og vore rette arvinger borgen Åholm med al indtægt, som ligger dertil, 
og i korthed hvad vor fætter har af indtægt, mænd og herlighed på Lolland 
og han skal især henvise hr. Johan af Piessen til os. Og hr. Johan af Piessen 
skal beholde sit gods, som er pantsat til ham, indtil vi indløser det hos 
ham for sådanne summer, som han redeligt kan bevise; så skal godset 
helt blive vores. Og grev Gerhard skal henvise de mænd, som bor i 
det område, til os. Fremdeles skal vi indføre vor førnævnte grev 
Gerhard i landet Ærø og skal lade ham have det uden forpligtelse, så
ledes som det var overladt os. Også skal vor fætter Gerhard, den omtalte 
greve, og hans rette arvinger betale og give os og vore rette arvinger 1600 
mark lødig sølv efter kølnsk vægt for førnævnte gods på de dage og til de 
tider, således som man kan bevise det med vor fætters åbne breve, som 
er givet om disse betalingsterminer. Fremdeles skal vi overgive vor fætter 
alle de breve, som vi har på det førnævnte gods, hvad enten de er udstedt 
af kongen af Danmark eller af hertugen af Braunschweig eller af hvilken 
art de er og skal med god vilje gøre dem brugelig for ham, således som 
vi bedst kan. Til vidnesbyrd om alt dette, har vi hængt vort segl under 
dette brev. Dette brev er skrevet og givet i Kiel i året 1336 efter guds 
byrd søndagen før Sankt Dyonisius’ dag.

1) DRB. II 4 nr. 265 og 5 nr. 130.

332 1336. 9. oktober. Søborg.
Hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø henlægger Torup kirke til 

Roskilde Agnete kloster og beder biskop Jens af Roskilde stadfæste denne henlæg
gelse.

Original i rigsarkivet.

Ingeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, Halland og Samsø, til 
alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Alle skal vide, at vi, som i lang tid i oprigtig nidkærhed har næret særlig 
hengivenhed for Roskilde Agnete nonnekloster, ønsker at gudstjenesten 
sammesteds for fremtiden udøves på mere behagelig vis. For at derfor 
vi og vore, således som vi har for øje, hyppigere kan ihukommes ved
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ivrigere forbønner for os og vore, henlægger vi til evig tid til samme klo
ster til hjælp for søstrenes fællesbord sammesteds kirken i Torup i Roskilde 
stift, som vi har den fulde præsentationsret til, forsåvidt det står til os som 
dens sande patron, idet vi beder den ærværdige fader, den herre broder 
Jens, biskop af Roskilde, om at samarbejde med os i vor fromme hen
sigt og værdiges at fuldføre vort forsæt og ved inkorporation til evig tid 
forene nævnte kirke med førnævnte kloster, for derfor at få sin løn af den 
evige Gud. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. 
Givet i Søborg i det herrens år 1336 på St. Dionysius’ og hans fællers dag.

1336. 9. oktober. 333
Peder Madsen af Ellehave pantsætter sin hustru Kristine sit gods i Kartofte.

Referat i Eline Gøyes jordebog.

Fremdeles et brev om, at Peder Madsen af Ellehave pantsætter sin 
hustru, fru Kristine, alt sit gods i Kartofte, som han købte af Oluf 
Lunge, for 12 mark lødig sølv, som han oppebar af hendes fædrene pante

gods, både for oppebørsel og for hovedstol. Givet St. Dionysius’ dag 1336.

1336. 12. oktober. Lund. 334
Ærkebiskop Peder af Lund bandlyser alle, der begår overgreb mod Lundekirken 

og dens gods, idet han påberåber sig en bulle af pave Leo g. og Odensekonstitutionen 

I245-
Afskrift i Lundebogen.

Peder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle tro
ende kristne, som længes efter den ophøjede Guds stat, hilsen med 
Gud og frelsens gerninger stadigt at være betænkt på.

Der står skrevet i den guddommelige lov, at troen uden gerning er død1), 
thi, hvis vi antager den rette tro og ikke udøver dens gerninger, hvad vil der 
så være: I vil have en sandelig tom og indholdsløs tro. Guds tjener Abraham 
og hans andre helgener og de øvrige Gud hengivne har ladet gerning 
følge tro i så høj grad, som disse er retfærdiggjort og godkendt af Gud 
ifølge samme hellige skrift. Men nu antager adskillige Kristi tro og kaldes 
derfor troende og kristne, men da de ikke lader gerning følge tro, er det 
forfængeligt og tomt, at de tiltager sin navn af troende. Men denne blan
ding af ret og uret eller denne forvandling af Kristus til Belial siger skriften
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er ugyldig2). Til deres tal hører alle de store og små, mægtige og ringe, rige 
og fattige, velbyrdige og vanbyrdige, som ikke undser sig for at forstyrre 
Guds kirke, Kristi brud, undertrykke Guds retfærdighed og hans gerninger, 
svække kirkens rettigheder og friheder, rase grumt som ulve mod lam 
mod dens tjenere, gejstlige og læge, at plyndre dens gods, umenneskeligt 
hærge dens ting og besiddelser og ved djævelens snedige tilskyndelse at 
forvandle den guddommelige og menneskelige lov til det modsatte, idet 
de tragter efter det syndige helvedes afgrunde og hellere slutter sig til 
djævelen og hans engle end til Gud ved sådanne skændige handlinger. 
Af den grund har de høj hellige fædre, de romerske paver, som opflammet 
af nidkærhed for den katholske tro har ønsket at imødegå disse pestsyg
domme, fastsat og givet adskillige og forskellige forordninger imod rø
vere og skændere af kirkens ejendom og også mod dem, der angriber 
kirkelige personer og deres gods og rettigheder og imod dem, som med 
knejsende nakke står Gud og Kristus imod, idet de tror, at de er guder 
og ikke finder straf i denne verden eller i det hinsidige. Og blandt de 
hellige romerske paver, som har fordømt sådanne røvere, pirater og an- 
fægtere af kirkens ejendom til evig fortabelse, var også den høj hellige 
pave Leo, som affattede og udstedte sin forordning imod dem, således 
som den nedenfor følger: Leo, biskop, Guds tjeneres tjener (o. s. v. = Dipi. 
Svec. IV 527). Og belærte og tilskyndede af dette og andre eksempler 
forsamledes de ærværdige fædre, kongeriget Danmarks prælater, hvis navne 
følger nedenfor, og affattede og udstedte med Gud og Kristus en særlig 
forordning for kongeriget Danmark af følgende ordlyd: Med Gud Faders 
og den hellige jomfrus og dette koncils myndighed (o. s. v. = Dipi. Svec. 
IV 528). Og vi ovennævnte Peder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og 
Sveriges primas, banlyser og erklærer efter vor forudskikkede formaning 
som banlyste med vort kapitels råd og samtykke alle ovennævnte skændige 
mænd, som forstyrrer Guds kirke, Kristi brud, undertrykker Guds retfær
dighed og hans gerninger, svækker kirkens rettigheder og friheder, raser 
grumt mod kirkens tjenere, gejstlige og læge, røver kirkens, gejstliges 
eller gejstlige personers gods og beskatter det med urette, på djævelens 
tilskyndelse umenneskeligt fordrejer den guddommelige og menneskelige 
lov, og alle andre rige og fattige, velbyrdige og menige mænd, som åbent 
eller hemmeligt giver råd og dåd hertil og som er underkastet vor Lunde
kirkes retspleje, uanset deres navn, stilling eller stand, og som øver uret 
mod det, som ovenfor er omtalt eller mod lignende, idet vi i førnævnte
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følger førnævnte hellige fædres og ærværdige prælaters handlinger og efter 
al vor evne støtter dem med den hellige treenigheds, Faderens, Sønnens 
og den Helligånds, med jomfru Marias, Guds moders og den hellige 
martyr Laurentius’ og alle helgeners myndighed, og idet vi befaler, at 
de almindeligt offentligt skal erklæres for banlyste i nærværelse af gejst
ligheden og menigheden i deres kirker eller andetsteds, hvor det er hen
sigtsmæssigt, af enhver præst i vort stift på hver søn- og helligdag og 
med klokkeringning og tændte lys. Men dersom de ovennævnte ban
lyste ikke i løbet af 30 dage, som vi har fastsat som tidsfrist for dem for 
den første, anden, tredje og den afgørende påmindelse, råder bod på det, 
som de har forbrudt overfor den hellige moderkirke og dens krænkede 
og forurettigede mænd, og dersom de ikke øver skyldig bod indenfor de 
30 dage og ydmygt vender tilbage til den hellige moderkirkes skød, vil 
vi erklære dem og ved os eller andre lade dem erklære for offentligt og 
notorisk at være banlyste og ramte af forbandelsens sværd. Givet i Lund 
i det herrens år 1336 lørdag før pave og martyr St. Calixtus’ dag.

1) Jak. 2,20. — 2) 2 Cor. 6,14—15.

1336. 1. november. Dragsholm. 335
Biskop Jens af Roskilde henlægger med forventet samtykke af en kommende dansk 

konge Torup kirke til Roskilde Agnete kloster.

Original i rigsarkivet.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi imødekommer de fromme og velbyrdige fruers, priorinden og sø
strene i Roskilde Agnete klosters ydmyge bønner og henlægger og inkor
porerer med Guds og den hellige moderkirkes myndighed kirken i Torup 
i vort stift, som retligt og faktisk er ledig, med alle dens rettigheder, 
frugter og tilliggender til omtalte kloster til forbedret underhold for de 
nonner1), som lever der og stadigt tjener Gud, idet vi nærer fast tillid til, 
at den højvelbårne konge af Danmark — han, som med Guds vilje til 
enhver tid vil være — barmhjertigt vil samtykke heri, da den fulde patro- 
natsret til samme kirke tilkommer ham sammen med os. Men sjælesorgen 
i nævnte sogn forbeholder vi en evig vikar, der til evig tid skal holde guds
tjeneste og virke der, og som prioren eller priorinden i nævnte kloster
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skal udnævne. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. 
Givet i det herrens år 1336 på allehelgens dag i vor gård Dragsholm. 
Dog er det ikke vor hensigt, at der ved foranstående nåde skal ske os og 
vore efterfølgere noget tab med hensyn til kat ed ratafgiften.

1) jf. nr. 332.

336 1336. 1. november. Dragsholm.
Biskop Jens af Roskilde henlægger efter hertuginde Ingeborg af Sveriges, Hallands 

og Samsøs ønske Torup kirke til Roskilde Agnete kloster.

Original i rigsarkivet.

Broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser 
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi imødekommer de indtrængende og fromme bønner af den høj- 
bårne og berømmelige frue, fru Ingeborg, hertuginde af Sverige, Hal
land og Samsø og hendes velbyrdige afkom, der sammen med os er 
sande patroner til Torup kirke i vort stift, som retligt og faktisk er ledig 
ved den lovligt gennemførte fjernelse af hr. Trued, præst og forhenvæ
rende sjælesørger sammesteds, og henlægger og inkorporerer til evig tid 
med Guds og den hellige kirkes myndighed, idet vort kapitels samtykke 
foreligger hertil med dets vedhængte segl, kirken i Torup med alle dens 
rettigheder, frugter og tilliggender til Roskilde Agnete kloster til bod 
for nævnte frues og hendes omtalte afkoms såvel levende som af
dødes sjæle, som ligger dem på sinde, og til forbedret underhold for de 
nonner1), som der i ensomhed tjener Gud og hvis underhold er temmelig 
nødtørftig og fattig. Sjælesorgen i nævnte sogn forbeholder vi en evig 
vikar sammesteds at udøve og betjene, idet priorinden ved førnævnte 
kloster sammen med konventet skal udnævne ham. Til vidnesbyrd herom 
er vort segl sammen med vort Roskilde kapitels segl hængt under dette 
brev. Givet i det herrens år 1336 på allehelgens dag på vor gård Drags
holm. Men ved forannævnte nåde har vi ikke til hensigt på noget punkt 
at skade os eller vore efterfølgere.

i) jf nr- 332.

337 1336. 12. november.
Grev Gerhard 3. af Holsten og hans søn Henrik sælger Ditlev af Wensien gods 

på Fyn.
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Kalundborgske registratur.

Fremdeles at grev Gerhard af Holsten og junker Henrik, hans søn, 
solgte og skødede hr. Ditlev af Wensien og hans arvinger for 3000 
lødige mark dette efterskrevne gods på Fyn til evig eje og afhæn

dede det fra dem og deres arvinger til førnævnte hr. Ditlev af Wensien 
og hans arvinger: først Hagenskov med dets gods på Helnæs og på 
Bågø med al dets indtægt og rettighed i Bågherred. Fremdeles i Vends- 
herred gods i Rolund og i *Julunesbode med alt dets tilliggende. Frem
deles Føns med alt tilliggende. Fremdeles i Lunde herred Gerskov med 
alt dets tilliggende. Fremdeles i Skovby herred Farsbøllegård med alt 
dets tilliggende. Givet 1336 dagen efter mortensdag.

Fremdeles grev Gerhard af Holsten og junker Henrik, hans søn, solgte 
og skødede til evindelig eje til herr Ditlev af Wensien og hans arvinger 
for 3000 lødige mark sølv, først Hagenskov med det gods på Helnæs 
og på Bågø (og) med al deres indtægt og rettighed i Båg herred. Fremdeles 
i Vends herred godset i Rolund og i *Ulmesbode med al dets tilliggende. 
Fremdeles Føns med al tilliggende. Fremdeles i Lunde herred Gerskov 
med sit tilliggende. Fremdeles i Skovby herred Farsbøllegård med al 
dens tilliggende. Givet dagen efter mortensdag 1336.

Fremdeles et brev om, at grev Gerhard af Holsten og Stormarn og hans 
søn Henrik erkender at have solgt Hagenskov med alle dets tilliggender 
til Ditlev af Wensien. I det herrens år 1336.

1336. 18. december. Avignon. 338
Pave Benedikt 12. udsteder en forordning om taksterne for kirkelige myndighe

ders visitatser.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til evindelig ihukommelse. Det udvalgte redskab, apostelen Paulus, 
den fremragende forkynder, plejede egenhændigt at betjene sig selv 
og sine ledsagere for at spærre foregivne og falske arbejdere vejen til at 

søge vinding under påskud af prædiken og for ikke at falde dem til byrde, 
som han selv gav næring med Guds ord. Men skønt vore forgængere, de 
romerske paver har udstedt mange heldbringende forordninger om at
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vise mådehold under inddrivelsen af gæsteri, har vi, fordi erfaringen dog 
lærer, at nogle prælater ved inddrivelsen af nævnte gæsteri har været og 
er så fordringsfulde, at de undertrykte undergivne ikke kan bære sådanne 
byrder, og en kort time kan fortære lange tiders levnedsmidler, og fordi 
vi tager i betragtning, at fædre bør samle skatte til deres sønner og ikke 
ved hovmodig overdådighed fortære deres midler, og fordi vi ønsker, at 
der for fremtiden med hensyn til det omtalte alt efter de visiterende præ
laters forskellige rang og kirkeprovinsernes og kirkernes formue skal over
holdes en bestemt norm, som kan være tilstrækkelig for de visiterende og 
tålelig for de visiterede, har vi med vore brødres råd udstedt den forord
ning, at da i Frankrig, Navarra Men i Tysklands og i Englands,
Ungarns, Bøhmens, Polens, Norges, Danmarks, Skotlands og Sveriges 
riger og lande, og derunder hørende provinser og egne skal ærkebisper, 
bisper og andre prælater og gejstlige personer som forud omtalt person
ligt visitere. Og selvom samme ærkebisper har primat, må de ikke for en 
dags gæsteri af deres eller deres lydbispers domkirker og gejstlige i lev
nedsmidler eller af dem, der vil det, i penge, fordriste sig til at modtage 
udover 320 grot, af klostre og andre kirker og af verdslige eller ordens- 
bundne priorater, som har et kollegium på 12 medlemmer eller flere, 
udover 260, af andre klostre, kirker eller priorater, som har et mindre 
kollegium, ogaf andre kirker, priorater eller steder udover 220; bisper 
ikke udover 220 af domkirker, men af klostre og andre kirker og prio
rater, verdslige eller ordensbundne, som har et kollegium på 12 eller flere 
medlemmer, ikke udover 180 og af dem, der har et mindre kollegium, og 
af alle andre kirker, priorater og steder ikke udover 150, og abbeder ikke 
udover 100 af klostre, priorater eller kirker, som har et kollegium på 12 
eller flere medlemmer, og af dem, som har et mindre kollegium og af 
alle andre kirker, priorater og steder ikke udover 80, og ærkedegne ikke 
udover 40 og ærkepræster ikke udover 10 grot. Men hvis samme ærkebi
sper, bisper og prælater og gejstlige personer ifølge paveligt privilegium 
må lade visitere og modtage gæsteri i rede penge ved andre, må nævnte 
ærkebisper, selv om de har primat, ikke fordriste sig til at modtage mere 
end 100 grot for hver dags gæsteri af disse kirker, klostre, priorater og 
steder, bisper ikke udover 80, abbeder ikke udover 60 og ærkedegne ikke 
udover 30 grot. Og i Kastilien . . . Men i Apulien . . . Alle udgifter eller 
omkostninger eller taksationen i penge af en dags gæsteri må i penge, 
viktualier og andre fornødenheder på ingen måde overstige førnævnte
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sum eller beløb, ejheller skal det under påberåbelse af sædvane eller andet 
være tilladt at opkræve eller modtage mere end nævnte summer eller 
taksation eller dets værdi af disse prælater eller deres husstand, selv ikke 
om de er villige hertil. Men det som vi ovenfor har fastsat om ærkedegne, 
vil vi skal også gælde for dekaner, provster og andre gejstlige personer, 
som ikke ovenfor er nævnt, men som ved paveligt privilegium eller ved 
ret og sædvane vides at tilkomme visitatser og gæsterier; dog er landde
kaner, som i nogle egne benævnes ærkepresbytere, undtagne, og om dem 
vil vi med hensyn til modtagelse af gæsteri, at det skal gælde, som vi oven
for har fastsat om andre ærkepresbytere. Det er dog vor hensigt, at dersom 
dom- eller kollegiatkirker og andre, verdslige eller regelbundne, og klostre, 
priorater, klostersamfund og andre gejstlige steder og deres kapitler, kol
legier eller konventer, ledere og medlemmer ved overenskomst eller kir
kens sædvane skal eller plejer at betale den visiterende prælat mindre end 
af os ovenfor fastsat, skal de ingenlunde være bundet til at betale udover 
overenskomst eller sædvane, men sådan overenskomst og sædvane skal i dette 
overholdes overfor dem. Disse nedsættelser og takster udvider og udstræk- 
ker vi ligeledes til alle prælater som efter sædvane modtages i klostre og 
andre gejstlige steder til et kærlighedsmåltid uden vederlag, dog under 
hensyn til, at den skyldige større eller mindre nedsættelse alle steder skal 
ske i overensstemmelse med, hvad der findes af større eller mindre forråd 
sammesteds samt efter de visiterendes antal i personer og befordrings
midler, dog således at de højeste udgifter ikke overskrider den ovenfor 
afgrænsede sum. Fremdeles forbyder vi bestemt alle de førnævnte, patri
arker, primater, ærkebisper, bisper og andre ovenfor nævnte visitatorer 
at modtage noget af personer og steder, hvor det måtte være udover over
enskomst eller sædvane eller udover fornævnte nedsættelser og takster. 
Idet vi endvidere vil støtte denne forordning med bødebestemmelser, 
fastsætter vi, at hvis nævnte visitatorer for sig selv eller, hvis det tilkommer 
dem i følge privilegium, ved andre udøver visitats og modtager gæsteri 
som forudskikket, og de eller deres undergivne med viden om dette, — 
selvom vedkommende er villig — kræver og modtager noget udover før
nævnte nedsættelser og takster, skal disse prælater eller deres undergivne, 
som med deres viden og godkendelse gør det, inden to måneder efter 
modtagelsen af eller kendskabet til dette tilbagebetale kirkerne, klostrene 
og andre steder det dobbelte af det, de har modtaget af dem. Men hvis 
de, som skal visitere som stedfortrædere for nævnte prælater, personligt



Nr. 338 18. December 1336 270

eller ved andre kræver eller modtager noget udover nævnte nedsættelser 
eller takster, skal de selv om vedkommende er villig, inden for omtalte 
tidsfrist tilbagegive det dobbelte af, hvad de derudover har modtaget, 
til de kirker og klostre eller andre steder, som de har modtaget det af. 
I modsat fald skal de nævnte prælater, som modtager udover førnævnte 
nedsættelser eller takster eller overenskomst og sædvane, og som tøver med 
at tilbagebetale det dobbelte i rede penge til kirkerne, klostrene eller ste
der indenfor nævnte frist, vide, at det derefter vil være dem forbudt at 
betræde kirken; men de, der som omtalt udfører visitats som stedfortræ
dere for nævnte prælater, skal vide, at de vil blive suspenderet fra deres 
embede og beneficium, indtil de yder de plagede kirker, klostre og steder 
erstatning med den dobbelte tilbagebetaling, idet vi til denne forordning 
føjer, at hvis nogen af den prælats husstand, som personligt visiterer, 
personligt eller ved andre modtager noget udover omtalte nedsættelse og 
takst af kirkerne, klostrene og andre visiterede uden prælatens vidende 
eller godkendelse, skal han af sine egne midler inden to måneder efter 
modtagelsen af dette betale det dobbelte af det derudover modtagne 
til de kirker, klostre og andre steder, som han har modtaget det af. I 
modsat fald skal herefter en sådan modtager, hvis har er gejstlig, i kraft af 
selve denne handling være suspenderet hge så længe fra embede og bene
ficium, hvis han er verdslig, skal han vide, at det er ham forbudt at betræde 
kirken, og at han er udelukket fra at få del i nadveren på grund af den 
handling, indtil de effektivt har fyldestgjort de plagede kirker, klostre eller 
steder med det dobbelte, idet ingen eftergivelse, fritagelse eller nåde skal 
have gyldighed for dem, der modtager udover førnævnte nedsættelse og takst. 
Desuden vil vi, at disse nedsættelser og takster skal overholdes på de steder, 
hvor det kan ske efter kirkens, klostrets eller stedets evne. Men på andre 
steder befaler vi, at der udvises sådant mådehold, så at de ikke på grund 
af det, som vi har ladet anordne til gejstlige steders lettelse, skal føle sig 
betyngede, og de ikke skal frygte for, at der herved er tilstået nævnte præ
later magt til at kræve mere, end disse undergivne kan bære. Vi tilføjer 
også til det foregående, at hvis nævnte prælater eller nogen af dem ifølge 
apostolisk bevilling eller efter sædvane eller loven ansøger kirker, klostre og 
andre gejstlige steder og deres kapitler, kollegier eller konventer, ledere 
eller personer om en mådeholden og kærlig bede, må de ikke af nogen 
kirke, kloster eller sted, selv om de er villige, ansøge om eller modtage 
mere end de ovenfor af os fastsatte gæsteriydelser i penge, som samme
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prælater modtager, når de ifølge privilegium lader visitere ved andre. 
Endvidere forstår vi ved omtalte grot Tournois sådanne, at 12 af dem 
gælder lig med een god og ren guldflorin efter lovlig florentinsk vægt og 
udmøntning. Med denne forordning vil vi ikke, at nævnte prælater eller 
andre, om hvem det vides, at visitats eller modtagelse af gæsteri ifølge 
paveligt privilegium eller på anden måde efter sædvane eller ret på ingen 
måde tilkommer dem, skal tiltage sig ret til visitats eller til gæsteri, ej 
heller skal der ved denne forordning på nogen måde ske ændringer i andre 
forordninger, givet tidligere af vore forgængere om det omhandlede, med 
hensyn til deres øvrige indhold. Desuden er det vor vilje, at abbederne1) 
for cistercienserordenen, som visiterer deres klostre, ikke skal omfattes af 
denne forordning, da vi herom vil træffe særlige forholdsregler ved en 
anden forordning. Intet menneske må overtræde denne vor forordning, 
hensigt, forbud, bødebestemmelse og forskrift samt vilje eller vove at handle 
imod den. Men hvis nogen fordrister sig til at forsøge det, skal han vide, 
at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans apostle Peters og 
Paulus’ harme. Givet i Avignon 18. december i vort 2. år.

1) D. v. faderabbederne.

1336. 339
Forhandlinger for rådet i Lübeck om stridigheder mellem borgerne fra Lübeck 

og Stralsund på fedet i Falsterbo.

Original i Lübeck.

For os, rådmændene i Lübeck1), blev der i nærværelse af Johan Lange, 
fordum vor foged i Falsterbo, og vore mange andre troværdige bor
gere, som plejer at besøge Skåne, oplæst en klage af de herrer rådmænd 

i Stralsund om uret og vold, som vor nævnte foged og vore borgere, efter 
hvad de påstod, havde tilføjet og voldet deres borgere, (1) Og det første 
punkt gik ud på, at de med magt var fordrevet og fjernet fra bjerget 
kaldet »Reperberg«, hvor de i mere end 40 år havde været vant til at 
opholde sig efter forgodtbefindende, og at nogle rebslagere blandt deres 
borgere måtte give vor førnævnte foged en tønde øl som afgift af denne 
plads, hvad de ikke var forpligtet til. Hertil blev der svaret, at borgerne 
fra Stralsund ikke er berettiget til at opholde sig på det bjerg og at de, 
medens de opholdt sig der som følge af en nådesakt, optrådte så uforskam-
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met, at der et helt år forud blev sagt dem, at de ikke længere måtte op
holde sig på det bjerg. Thi bjerget ligger ved det lybske fed. Og samme 
vor foged sagde endvidere, at hvis nogen borger fra Stralsund har givet 
ham en tønde øl blot som afgift af føromtalte sted, og han i sandhed kan 
bevise det, vil han give og betale ham 10 tønder vin for den tønde øl. 
(2) Fremdeles med hensyn til det punkt, at da en borger fra Stralsund 
købte sild på stranden, rev vore borgere ham ned fra hans hest og gennem
bankede ham alvorligt, og han har ikke kunnet opnå nogen bøde herfor, 
hævdes det, skønt den lybske foged blev krævet herfor, og der også blev 
holdt ting på kirkegården om bøde og skadeserstatning. Der blev svaret, 
at der før de nulevendes dage har været og endnu vil være stridigheder 
hvert år mellem sildeopkøberne på stranden, men de mindes aldrig, at 
der nogensinde i deres dage er foretaget en proces, uden at den klagende 
altid har opnået den rette bøde ved forlig eller dom. <3) Fremdeles til 
det punkt, at Johan Hojer og bødlen fra Lübeck med vold har trukket 
Lembke Skræder, borger fra Stralsund, ud af hans logi og alvorligt gen
nembanket ham og derefter lagt ham i samme bøddels lænker og ikke 
ville løslade ham, med mindre han løskøbte sig for sine penge. Der blev 
svaret, at de på grund af samme Lembkes natlige udskejelser, slagsmål 
og larm i skøgernes hus og derefter på deres fed, som de med rette kunne 
og skulle, havde trukket ham frem og lagt ham i bødlens lænker, og så
ledes modtog de på ret vis de penge, som han var pligtig at bøde. <4) 
Fremdeles til et andet punkt, at Johan Hojer og den lybske bøddel med 
magt har trukket stralsundiske kropiger ud af deres huse og indsat dem, 
dybt krænkede og forslåede, i bødlens hus og der afkrævet dem penge. 
Der blev svaret, at kropiger fra forskellige fed, som opholdt sig på deres 
fed og i deres jurisdiktion, skejede ud og larmede, og det især om natten, 
og at de ikke med urette har sat dem i bødlens hus og så med rette mod
taget deres bøder. <5) Fremdeles til et andet punkt, at nævnte Johan 
Hojer og den lybske bøddel har såret en frue fra Stralsund i hovedet, 
så blodet flød, og ført hende til bøddelens hus og frataget hende alt, hvad 
hun havde. Der blev svaret, at de på deres fed pågreb en skøge, som havde 
linned ellet tøj om hovedet, ivævet striber af guld, tog tøjet af hendes 
hovede og gav hende det tilbage, men tilkendegav hende, at dersom hun 
senere sås med sådant hovedtøj, ville de tilføje hende en sådan vanære, 
at det kunne komme hende dyrt at stå. Man nægtede at have slået nogen 
frue til blods. (6) Fremdeles til et andet punkt, at da en borger fra Strål-
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sund ved navn Pipende Wilcken, som på det lybske fed sammen med 
to fæller søgte efter en, som hemmeligt var stukket af med noget gods, 
han havde solgt ham, fratog den lybske foged samme Wilcken og hans 
to fæller deres sværd. Der blev svaret, at nævnte Wilcken med sine to 
fæller kom til det lybske fed ved nattetid med våben i hånd, hvad det 
der ikke er tilladt men under dødsstraf forbudt, og med magt trak en 
lybsk borger ud af hans bod. Det er sandt, at deres sværd blev frataget 
dem, men de fik det ene tilbage, mens svendene fik de to, og det havde 
ikke været ufortjent, om der var hændet dem noget alvorligt. <7) Frem
deles til et andet punkt, at Johan Hojer ofte holdt borgernes i Stralsunds 
svende tilbage, når de passerede det lybske fed, blot for at gå til skibene, 
kaldet skuderne for at bevogte og føre opsyn med dem, og at han overgav 
de tilbageholdte til bøddelens fængsel uden brøde fra deres side, og uden 
at nogen rettede nogen anklage mod dem og samme svende måtte altid 
befri sig fra dette fængsel, enhver for 6 grot foruden løn til bøddelen. 
Der blev svaret, at nattevagten sammesteds overholdes uden afbrydelse 
under store omkostninger, og at det ikke var tilladt nogen, hverken Ly- 
bækkere eller fremmede, at passere sammesteds og især ikke med våben 
i hånd, således som nævnte svende plejede at gøre, og hvis svendene eller 
andre således blev indsat i bødlens hus, var det efter fortjeneste, at de skulle 
befri sig af fængslet for den pris, som fra arilds tid var skik. Nogle nye 
forordninger var der ikke blevet givet af ham. (8) Fremdeles til det sidste 
punkt, at Ly bækkerne, skønt kirken i Falsterbo ligger på det lybske fed, 
men er bygget, som de påstår, af købmændene i fælleskab, dog helt alene 
bemægtiger sig den, når købmændene er draget bort, idet de ikke tillader 
borgerne fra Stralsund og hansekøbmændene at bruge den. Der blev sva
ret af alle vore borgere, som var til stede, at kirken i Falsterbo ligger 
på det lybske feds område og fra begyndelsen er bygget af de lybske bor
gere og år efter år forbedret af dem og ikke af andre, hvorfor vore borgere 
fremfor alle andre købmænd og borgere alene kan bemægtige sig den 
efter deres afrejse. <9) Fremdeles klager jeg førnævnte Johan Lange over, 
at da en lybsk borger ved navn Henrik af Herfort nødtvungent måtte 
søge den stralsundiske domstol, forjog hr. Didrik Witte2) med sine svende 
samme Henrik fra tinget, fordi rettens gang gik ham mere imod, end 
han ville finde sig i, og de gennembankede ham så voldsomt, at blodet 
flød af hans mund, næse og øren. Skønt hr. Dietrich ofte blev krævet i 
den anledning, kunne han ikke opnå nogen retfærdighed eller bøde, men

2. Række. XI. 18
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borgerne fra Stralsund sad omkring i kroerne og pralede hyppigt med 
denne af bankning, idet de sagde: Vi har vovet at banke Lybækkerne, 
og hvis det behager os, vil vi give dem bod. <10) Fremdeles klager jeg 
over, at da førnævnte hr. Didrik Witte alvorligt anklagede en gæst fra 
Nürnberg, som opholdt sig på Ly bækkernes fed og hørte under lybsk 
ret, idet han sagde, at han var kongens og hele landets tyv og forræder 
mod hr. Didrik, ville han med magt drage ham bort fra den lybske 
domstol og føre for den danske, for at han kunne miste alt sit gods og 
måske livet med. Men jeg forsvarede ham efter rettens orden, som det 
var min pligt, således at han ikke kunne få sin vilje med ham udenfor den 
lybske domstol. Thi han var en hæderlig mand og uskyldig i det, som han 
anklagede ham for. Men da hr. Didrik indså det, tog han førnævnte 
Wageke3) med sig og gik sammen til hr. Jon Præst, den danske foged, 
og opdigtede og sagde så meget til ham om mig, som skulle gøre ham 
forudindtaget, idet de dog i høj grad tilslørede sandheden, så at samme 
danske foged i høj grad var vrangvillig og fjendtlig mod mig. Senere, da 
vi ved mellemmænd var blevet venner, sagde samme danske foged i 
mange troværdige mænds nærværelse, at fjendskabet mellem os havde sin 
grund i hr. Didrik Wittes og Wagekes udsagn og ikke i nogetsomhelst 
andet. Alt dette kan jeg offentligt bevidne med mange troværdige mænds 
vidnesbyrd.

1) Overskrift: 1336. — 2) Herefter udraderet: og Wageke, Stralsunds foged. — 
3) Jfr. note 2.

340 [1336?]1).
Greifswald beder Lübeck om at dæmpe deres fogeds adfærd mod deres medborgere 

i Skanør.

Original i Lübeck.

Foged, råd og øvrige borgere i Greifswald til de hæderværdige og gode 
mænd, deres kære venner rådmændene og alle borgerne i Lübeck, 
stedse velvillig og redebon tjeneste i alle forhold med oprigtigt venskab.

Da vi nærer stor tillid og menes trygt at kunne tage vor tilflugt til Eder, 
gode mænd, og da vi ikke fordrister os til at foretage noget imod Eders 
magt, som ville være ufordelagtigt, beder vi Eder, kloge og gode mænd, 
om at formane Eders foged om ikke at rase så strengt mod vore ydmyge 
borgere i Skanør, som han i det forrige år uretfærdigt har raset. Endvidere
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undrer vi os ikke så lidt over, at I har sendt os et klageskrift udenfor den 
sædvanlige skik om, at I vil forebringe klage til vor herre2) om Eders 
gæld, da vi til enhver time og på ethvert sted er rede til ærligt at støtte alle 
Eders medborgere som om de var vore egne i alle sager og ærinder. Og 
derfor beder vi også om, at I vil værdiges at støtte vore ydmyge med
borgere efter evne i deres påkommende sager.

1) Dateringen er ganske usikker. — 2) Hertugen af Pommern.

1336. 341
Niels Regensen pantsætter Bertold sit gods i Freerslev, 

Næstved St. Petri klosters registratur.

Niels Regensen skyldte Bertold 9 mark sølv og 9 pund korn. Derfor 
pantsatte han ham sit gods i Freerslev.

1336. 342
Henrik Rønnesen skøder Araslov kirke en gård i Kårsebrånna.

Registratur over Lundegårds breve.

Henrik Rønnesen af Araslov skødebrev til Araslov kirke på en gård 
i Kårsebrånna. Givet 1336.

1336. 343
Biskop Peder af Odenses brev til Odense St, Knuds kloster på Møglebroholm. 

Odense St. Knuds klosters registratur.

Fremdeles brev1) påMøglebro made, som er den holm mod nord neden
for klosters løkke, mod syd næst op til åen, hvilken made biskop 
Jens2) fordum købte af Odense by og hører dog med rette til St. Knuds 

kloster efter vore privilegiers og frihedsbreves ordlyd. Givet i det herrens 
år 1336.

1) Overskrift: Biskop Peders brev på Møglebroholm. — 2) 1282—86.

1336. 344
Peder Grubbe overlader biskop Jens af Roskilde familien Grubbes gods i Kæder up 

og Tuseby,

18*
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Roskildegårds registratur.

eder Grubbes og flere af de Grubbers overenskomst, hvormed de over
lader biskop Jens af Roskilde deres andel i godset i Kæderup og

Tureby. Givet 1336.

345 1336.
Fru Kristine af Lov skøder Peder Nielsen af Roskilde halvdelen af sit gods. 

Roskildegårds registratur.

Fru Kristine af Lov skøder Peder Nielsen af Roskilde halvdelen af alt 
hendes gods, hvorsomhelst det befinder sig i Danmark. 1336.

346 1336.
Heine Krull, borger i Slagelse, pantsætter Henning Porsmand gods i Holszleff. 
Roskildegårds registratur.

Heine Krull i Slagelses brev, hvorved han oplader og pantsætter Hen
ning Porsmand alt sit gods i * Holszleff for 30 mark lødig sølv.

Givet 1336 (på latin).

347 1336.
Peder, Jakob og Bo Herluf sen giver Stig Pedersen gods i Vetterslev og Grindstrup. 

Roskildegårds registratur.

Peder, Jakob og Bo Herlufsens brev, givet Stig Pedersen på gods i 
Vetterslev og Grimstrup. 1336 (på latin).

348 1336.
Jakob Spegedyne skøder Jon Nielsen gods i Weggetorp.
Roskildegårds registratur.

Jakob Spegedyne har skødet sit gods i *Weggetorp i Tudse herred til 
Jon Nielsen. 1336 (på latin).

349 1336.
Adam Torbensen giver Falke Halle 72 bol i Snoldelev.
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Roskildegàrds registratur.

Adam Torbensens brev, givet en ved navn Falke Halle, på et halvt 
. bol jord i Snoldelev i Tune herred. År 1336 (på latin).

1336. 350
Eskil Krage pantsætter Gødeke Mogensen gods i Lille-Tved.

Roskildegårds registratur.

^skil Krages brev på hans gods i Lille-Tved i Hammer herred, pant- 
sat til Gødeke Mogensen for 11 mark sølv. År 1336 (på latin).

1336. 351
Albert Albertsen skøder Vor kloster gods i Yding. 

Skanderborgske registratur.

Tingsvidne, at Albert Albertsen skødede dem i Vor kloster alt hans 
gods i Yding i Løversyssel. Dateret 1336.

1336. 352
Peder og Mikkel Hågensen skøder Ring kloster en gård i Mesing. 

Skanderborgske registratur.

Et skøde på latin af Peder Hågensen og Mikkel Hågensen på en gård 
i Mesing til Ring kloster.

[1336—77] 9. 353
Rådet i København beder rådet i Lübeck medvirke til, at mester Didrik, borger 

i København, kan få sit i Frisland beslaglagte gods tilbage.

Original i Lübeck.

Rådmænd og scabinere i staden København til de hæderværdige mænd 
. og gode herrer, rådmændene i staden Lübeck, al mulig tjeneste 
og ære.

Vi meddeler Eder, gode herrer, med dette brev, at vor medborger 
mester Didriks gods med liden ret er beslaglagt i Frisland. Og da dette
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gods ikke vil blive tilbagegivet ham, medmindre I forbinder vort åbne 
brev med vort segl med Eders stads brev og åbne erklæring om, at det 
er vor ægte bysegl, eftersom I er bekendt med sandheden i det foregående, 
beder vi Eder desuden indtrængende i denne sag at handle således, at 
mester Didrik, vor medborger, kan få sit røvede gods tilbage ved Eders 
brev og virken. Dette vil vi, når vi opfordres hertil, gøre os fortjent til 
hos Eder og Eders medborgere i lignende eller større sager. Levvel idet 
vi anbefaler os i alt.

1) Brevet må være udstedt før 1377, da København ophørte med at bruge det segl, 
som findes påtrykt brevet.
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VEJLEDNING

Registrene er delt i person- og stednavneregister. Ved personnavnene, 
der er ordnet alfabetisk efter fornavne, oplyses de vigtigste stillinger, 
i hvilke hver person forekommer i nærværende bind, f. eks. Peder Jonsen, 
dekan og ærkebiskop i Lund; hvor en person er bedst kendt under et 
tilnavn, er dette tilføjet, f. eks. J. (Nyborg), biskop af Roskilde. Ved 
stednavne er så vidt muligt oplyst deres beliggenhed, for de daværende 
danske lokaliteter i de nuværende amter og herreder eller i Skåne (Hal
land, Blekinge) og Sønderjylland (s. 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 loka
liteter, 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 indentificeres. Tallene 
henviser til brevets nummer. Hvor flere bærere af samme navn forekom
mer, anføres de gejstlige før de verdslige.

FORKORTELSER

a. = amt h. = herred Sdrj. = Sønderjylland syd for den nuværende 
grænse. N. = Nørre S. = Sønder V. = Vester 0. = Øster

AMTSBETEGNELSER

Åbenrå ~ Åbenrå amt
Ålb. — Ålborg
Bornh. Bornholms
Frb. = Frederiksborg -
Haderslev = Haderslev
Hjør. — Hjørring
Holb. ~ Holbæk
Kbh. - Københavns
Mar. — Maribo
Odense -- Odense
Præstø — Præstø

Rand. = Randers amt
Ribe — Ribe -
Ringk. — Ringkøbing -
Skanderb. — Skanderborg -
Sorø - - Sorø -
Svendb. -- Svendborg -
Sønderborg Sønderborg -
Tønder Tønder -
Tisted ~ Tisted -
Vejle ~ Vejle -
Vib. = Viborg -



PERSONNAVNEREGISTER

A
Åge: 1. Å. Eskilsen, ridder. 1333: 1. — 2. Å. 

Råd. 1333: 22. — 3. Å., i Borreby. 1334: 
127.

Åstred: 1. Å., magister og kannik i Ribe. 
1334: 152. — 2. Å. Eriksen i Onsild h. 
1334: 132.

Abbe Nielsen, foged i Ribe. 1335: 210.
Abraham, fæstebonde. 1336: 321.
Absalon Pedersen. 1333: 15.
Adam Torbensen: 1336: 349.
Adelheid, enke efter hertug Erik 2. af Jylland. 

1333: 14.
Albert: 1. A. Albertsen. 1335: 257. 1336: 351. 

— 2. A. Houels, kannik i Utrecht. 1336: 
267.

Albrekt: 1. A. 4., hertug af Sachsen-Lauen- 
burg. 1334: 168. — 2. A. 1., fyrste af 
Mecklenburg. 1333: 18. 1334: 168. 1335: 
219. — 3. A. af Blankenburg, branden- 
burgsk ridder. 1333: 81, 82. — 4. A. af 
Lichtenstein, brandenburgsk ridder. 1333: 
81, 82.

Aleke, Herman Næves enke. 1334: 178. 
af Alen se Verner.
Alexander: 1. A. Allesen i Hasle h. 1335: 206.

— 2. A., væbner. 1334: 127.
Algot, dominikanerprior i Skara. 1333: 12. 
Alighers se Winoud.
Alle Allesen i Bjærge h. 1333: 75.
Altegra se Winoud.
Alversdorf se Eggert.
Anders: 1. A. Bjørnsen. 1335: 192. — 2. A. 

lensen fra Skrødstrup. 1334: 132. — 3. A. 
lonsen fra Næsbyholm. 1336: 321. — 4. A. 
Kjeldsen, væbner. 1334: 127. — 5. A. 
Knudsen i Framlev h. 1335: 193. — 6. A.

Kærling. 1334: 138. — 7. A. Lavesen, 
landstingshører og foged i Lund. 1333: 22, 
23. — 3. A. Nielsen, ridder. 1333: 47. — 
9. A. Olufsen. 1335: 246. — 10. A. Ovesen. 
1334: 143, 145. — 11. A. Pallesen. 1334: 
187. — 12. A. Pedersen, ridder. 1333: 42. 
— 13. A. Sakse: 1334: 143.

Anund Sture, svensk ridder. 1333: 55, 76. 
Anibaldus, kardinal af Tuscolo. 1336: 269. 
Ambjørn i Onsild h.. 1334: 132.
Arne, kannik i Uppsala. 1333: 16.
Arnold: 1. A. af Herfort, junker Ottos skriver. 

1334: 145. — 2. A. Bentsen. 1334: 173. — 
3. A. Jonsen i Borum. 1335: 238. — 4. A. 
Krage i Slagelse. 1334: 109. — 5. A. af 
Jærnbjærg. 1335: 216. — 6. A., klerk hos 
kanniken Jens Juul. 1334: 152. — 7. A., 
ærkebiskop Karls staldkarl. 1334: 127.

B
Bård Pedersen. 1333: 60.
Bag se Mads.
Bagge se Mogens.
de Baroncelli se Coppus.
Benedikt 12., pave: 1335: 191, 196, 197, 198, 

237. 1336:269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 309, 310, 
318, 319, 320, 338.

Bent: 1. B. Krabbe, provst i Århus. 1334: 130. 
1335: 193. — 2. B. Eriksen af Vika. 1336: 
266. — 3. B. Eskilsen af Blæsinge. 1336: 
306. — 4. B., ærkebiskop Karls skytte. 1334: 
127.

Bente af Gåssie, frue. 1333: 22.
Bernardus de Ortoli, pavelig kollektor. 1334: 

152, 153-
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Bernhard: 1. B. af Zweringen, kannik i 
Slesvig. 1334: 160. 1336: 318, 319. — 2. 
B., borger i Haderslev. 1334: 164.

Bertold: 1. B., greve af Henneberg. 1333: 79. 
— 2. B. Hammer, rådmand i Reval. 1333: 
86, 87. — 3. B. Kühlen, fhv. lybsk foged i 
Skanör. 1335: 221. — 4. B. 1336: 341.

Bertram af Kramon, grev Johan 3.s første
notar. 1333: 65, 66. 1335: 228.

Betke af Wiltberg, brandenburgsk foged. 
1333: 81, 82.

Bienfleth se Lange.
Birgitte, gift med Mogens Bentsen. 1334: 112.
Birte. 1334: 127.
Bjerund Låg, borger i Ribe. 1335: 210.
Blanche, kong Magnus af Sveriges dronning.

1335: (232, 233). 1336: 315.
af Blankenburg se Albrekt.
Blekingsfare se Peder.
Blixen af Schinkel, holstensk ridder. 1334: 

140.
Block se Dose, Klaus og Timme.
Bo: 1. B., biskop af Växjö. 1334: 108. — 2.

B. Dyre. 1336: 301. — 3. B. Falk. 1333: 
70, 71, 72. 1334: 143, 145, 146. — 4. B. 
Herlufsen. 1336: 347. — 5. B. Jensen af 
Alslev. 1335: 256. — 6. B. Ovesen. 1333: 
93-

Bockholt se Henrik og Markvard.
Bonde (se også Ion, Niels og Peder): 1. B.

Nielsen, dekan i Roskilde. 1334: 152. — 
2. B. Bosen i Skovbøl. 1334: 159. — 3. B. 
Jensen, væbner. 1334: 127.

Bork se Gerhard.
Borkvard Borkvardsen, kannik i Århus. 1333: 

69.
af Borstel se Lyder.
de Bos se Guillelmus.
Botilde, biskop Oluf af Revals søster. 1334: 

179-
Boudijn se Willem.
Brejde se Johan og Markvard.
Brockdorf se Eggert.
Broder: 1. B., kannik i Århus. 1335: 238. —

2. B. Eskilsen. 1336: 266.
Brok se Niels og Peder.
Brun Eriksen. 1334: 184, 185, 186.

Brun se Erik.
Buchwald se Ditlev.
Buddinge se Niels.
Bug se Jens.
Bugge se Niels.
Bugislaus 4., hertug af Stettin. 1333: 14.
Buit se Pieter.
Bunkeflo se Niels.
Bæger se Jens.

C

Cecilie: 1. C., priorinde i Vrejlev. 1335: 226. 
— 2. G., nonne i Lund. 1334: 127. — 3. 
G., datter af Oluf Flemming, nonne i 
Roskilde Clara kloster. 1333: 78. — 4. C., 
Jens Bentsens moder. 1334: 173.

Claes Moscets søn, befuldmægtiget fra 
Middelburg. 1335: 204.

Clemens 5., pave. 1335: 237.
Coppus de Baroncelli, klerk i det pavelige 

kammer. 1333: 17.
Cortoys se Johannes.

D
Dal se Mogens.
Daniel: 1. D., Kannik i Hamburg, grev 

Johan 3.s kapellan. 1335: 228. — 2. D., 
i Ribe. 1335: 210.

Degn se Asser, Helge og Povl.
Didrik: 1. D., højmester for den tyske orden. 

1335: 217. — 2. D., prior for dominika
nerne i Stralsund. 1333: 59. — 3. D., 
guardian for franciskanerne i Greifswald. 
1336: 322, 323. — 4. D. Horn, rådmand 
i Rostock. 1335: 219. — 5. D. Witte, råd
mand i Stralsund. 1336: 339. — 6. D., 
borger i Lübeck. 1336: 353.

Ditlev: 1. D. Ditbrandsen, gejstlig i Slesvig 
stift. 1336: 280. — 2. D. af Buchwald, 
holstensk ridder. 1333: 65. 1335: 228. — 
3. D. af Wensien, holstensk ridder. 1333: 
6. 1336: 337.

Ditmarschen se Nikolaus.
Dose Block, holstensk ridder. 1333: 43, 56.
Drukken se Niels.
Dylmer se Henrik.
Dyre se Bo.
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E
Ebbe: 1. E. Jensen, kannik i Roskilde. 1336: 

301. — 2. E., grev Johan 3.S klerk. 1334: 
117, 118. 1335: 222. — 3. E. Galt, ridder. 
1333: 8, 9, 60. — 4. E., fisker. 1334: 27.

Edel, Jens Eriksens svigermoder. 1334: 158. 
1335: 206.

Eggert: 1. E. af Alversdorf, holstensk væbner. 
1334: 140, 170. — 2. E. Brockdorf, hol
stensk ridder. 1333: 32, 66. 1333—40: 101. 
1334: 144.

Egislus, biskop af Vesterås. 1334: (108), 152, 
154-

Eilard: 1. E. Reventlow, landstingshører i 
Viborg. 1333: 60. 1334: 143. — 2. E. fra 
Viborg, lybsk borger. 1334: 148.

Eisoldried se Henrik.
Elias, præst. 1335: 195.
Else: 1. E. Pedersdatter, enke efter Ludvig 

Albertsen. 1333: 47, 76, 77, 127. — 2. E., 
enke efter Karl Pedersen. 1336: 321. — 3. 
E., Peder Finsens søster. 1334: 127.

Emmeke Limbæk, væbner. 1335: 225.
Engelbrekt af Woldrichem. 1333: 74. 1335: 

204.
Erik: 1. E. Murri, præst i Tved. 1335: 192. 

— 2. E. 5., konge. 1334: 115. 1336: 323. 
— 3. E. 6. Men ved, konge. 1333: 18, 59. 
1334: IJ5, ”6, 117, 118, 166. 1335: 219. 
1336: 331. — 4. E. 2., hertug af Jylland. 
1333: 58. 1334: 149, 164. 1336: 263. — 5. 
E., hertug af Sverige. 1334: 131 A. — 6. 
E. 1., hertug af Sachsen. 1334: 120, 168. 
— 7. E. Brun. 1335: 192. — 8. E., ærke
biskop Karls fader. 1334: 158. 1335: 206.

Esbern: 1. E. Nielsen, borger i Lund. 1333: 
22, 23. — 2. E. Svendsen. 1333: 23. — 3. 
E. Tinning. 1334: 130.

Esger: 1. E., ærkebiskop af Lund. 1333: 10. 
1334: 170. 1335: 198. — 2. E. Biente, vikar 
i Lund. 1333: 10. — 3. E., præst i Gerlev. 
1334: 132. — 4. E., præst i Rorup. 1333: 
75. — 5. E. Esgesen, væbner. 1334: 127. 
— G. E. Madsen. 1336: 297. — 7. E. 
Muthel. 1334: 132. — 8. E., i Karstad. 
1336: 321.

Eskil: 1. E. Hemmingsen, gejstlig i Lunds

stift. 1335: 197. — 2. E. Jensen. 1333: 8. 
— 3. E. Krage. 1336: 350. — 4. E. Settel 
i Hälsingborg. 1336: 298, 299. — 5. E. 
Skåning. 1335: 214.

Evert: 1. E. af Kopparberg, borger i Vester
ås. 1333: 24, 25, 26. — 2. E., skræder. 
1334: 127.

F
Falk se Bo.
Falke Halle. 1336: 349.
Falkendal se Gynceke.
Filip 6., konge af Frankrig. 1333: 48, 49, 50, 

51*
Flemming se Oluf.
Flep se Jakob.
Folkvard: 1. F. Friis. 1333: 62. — 2. F., 

borger i Enkhuizen. 1335: 221. — 3. F. 
Danielsen, borger i Ribe. 1335: 210.

Folkvin Oom, borger i Ribe. 1335: 210.
Folrad Glüsing. 1333: 56.
Foss se Tideke.
Franz se Jens.
Fredag se Henrik.
Frelle Hågensen, væbner i Sønderborg. 1334: 

172.
Friis se Folkvard, Niels, Radlev og Svend. 
Frænde Karlsen. 1333: 70. 1334: 143.

G
Galen se Jens.
Galt se Ebbe.
Galten se Uffe.
Gammel se Gøde.
Ganz af Putlitz. 1334 i 168.
Gardener se Mogens.
Gaspard, ærkebiskop af Arles og pavelig 

kammermester. 1334 i (152). 1336: 267.
Gaucelinus, kardinalbiskop af Albano, pave

lig pønitentiar. 1334: 152. 1336: 269, 286.
Gebhard v. d. Kamern, brandenburgsk væb

ner. 1333: 81, 82.
Ged se Jens.
Geltmar Jonghe Evas søn fra Stavern. 1333: 

74- 1335: 204.
Gerhard: 1. G. 3., greve af Holsten. 1333: 

5, 6, 14, 56, 57, 58, 81. 1334- IT5, 120, 140,
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144, 145, '47. 152- 1335: 199, 203. 1336: 
278, 309. 331, 337- — 2. G. Bork. 1335: 
194, J95- — G. Jakobi Hotmay, klerk 
i Utrecht stift. 1333: 63. — 4. G., brodér 
til præsten Herman i Sæby. 1336: 300.

Gerike Rostock, borger i Ribe. 1336: 210. 
Gerlag: 1. G., provst på Ærø og Tåsinge.

1333: 70, 71, 72, 83, 84. 1334: 145. — 2. 
G., kannik i Lund. 1334: 129. — 3. G., 
kustode for franciskanerne i Roskilde. 1335: 
234, 235.

Gertrud, gift med Jens Eriksen. 1334: 158. 
1335: 206.

Geting se Niels.
Geyvi se Nikolaus.
Ghermenze se Herman.
Giselbrekt, Jakobs søn, befuldmægtiget for 

Dordrecht. 1335: 204.
Gisle Elinasson, svensk ridder. 1333: 32, 76. 
Gjarbo se Peder.
Gjord Mogensen, Peder Mogensens søstersøn. 

1333: 52.
Glizberg se Ludolf.
Glüsing se Markvard og Folrad.
Godskalk: 1. G. af Küren. 1334: 151. — 2. 

G. Limbæk den ældre, ridder. 1335: 225. 
— 3. G. Limbæk den yngre, væbner. 1335: 
225. — 4. G. Mule, borger i Ribe. 1335: 
210.

Gotfred: 1. G., biskop af Osnabrück. 1336: 
310. — 2. G., abbed i St. Ægidius kloster 
i Braunschweig. 1336: 310.

Gregers: 1. G. Langtrøje. 1333: 75. — 2. G. 
Månsson, svensk ridder. 1336: 299. — 3. 
G. Tuesen. 1336: 277.

Grubbe se Peder.
Gualardo, kardinaldiakon af St. Lucia. 1336: 

286.
Gudbjørn Majesen, fæster på Bornholm. 1335: 

206.
Gudfred: 1. G., johanniterprior for Norden. 

1334: 126. — 2. G., kannik i Ribe. 1333: 
83, 84.

Gudow se Henrik.
Gudserk Jonsen. 1336: 265.
Guillelmus: 1. G. Bianchi, pavelig notar. 

1334: 152. — 2. G. de Bos, klerk i det 
pavelige kammer. 1333: 38.

Gunde, præst i Ingstrup. 1335: 226.
Gunner: 1. G., frue. 1334: 164. — 2. G., 

gift med Mogens, lægsøster i Roskilde Clara 
kloster. 1335: 242.

Gunni Terkelsen, borger i Ribe. 1335: 210.
Gustaf Nilsson, svensk ridder. 1334: 151. 

1336: 264.
Gynceke: 1. G. af Falkendal, oldermand for 

St. Knudsgildet i Roskilde. 1335: 211, 234, 
235. — 2. G. Klausen, borger i Roskilde. 
1334: 161, 163, 211, 234, 235, 236.

Gynter Tomsen, borger i Lund. 1333: 23. 
1334: 127.

Günther, greve af Lindau. 1333: 79.
Güstrow se Tideman.
Gøde: 1. G., kannik i Ribe. 1335: 220. — 

2. G. Gammel i Bjærge h. 1333: 75.
Gødeke: 1. G. Knut, borger i Königsberg. 

1334: 102. — 2. G. Mogensen. 1334: 109, 
123. 1336: 350. — 3. G. Nyborg, borger 
i Ribe. 1335: 220.

Gørike se Jens.

H

Hågen: 1. H., præst. 1334: 127. — 2. H. 
Pedersen i Bjærge h. 1333: 75.

Håkon: 1. H., kannik i Skara. 1334: 108. 
— 2. H. Mattisson, svensk marsk. 1336: 
265.

Hak se Niels.
Hallandsfar se Jens.
Halle se Falke.
Halstan Persson: 1336: 261.
Hammer se Bertold.
Harald: 1. H., præst i Linköping. 1332: 2, 

35. — 2. H., fæster i Östra Ljungby. 1336: 
321.

Hare se Jens.
Harlebeke se Jan.
Hartvig Reventlow, holstensk ridder. 1333: 

56.
Hase se Ove.
Hasenberg se Jens.
Hasendorp se Johan.
Hasse af Wedel. 1335: 219.
He se Jakob.
Heine Krull, borger i Slagelse. 1336: 346.
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Helene: 1. H., nonne i Lund. 1334: 127. — 
2. H., Mogens kone. 1334: 159.

Helge Degn?. 1336: 268.
Hellembert, biskop af Slesvig. 1333: 4, 17, 31, 

^3- 1334: 160. 1335: 249. 1336: 267, 280, 
281, 309, 310, 318, 320.

Helvig, datter af hertug Erik 2. af Jylland. 
1333: 14.

Hemming: 1. H., provst i Vesterås. 1334: 
108. — 2. H., kannik i Ribe. 1334: 162. 
— 3. H. Pedersen, Peder Grubbes sviger
fader. 1335: 222. 1336: 301.

Henneke: 1. H. kannik i Lund. 1334: 127. 
— 2. H. Holste, borger i Slagelse. 1336: 
290. — 3. H. Mule, borger i Trälleborg. 
1335: 207. — 4. H. Papendorf, borger i 
Ribe. 1335: 210. — 5. H., broder til 
præsten Herman i Sæby. 1336: 300. — 6. 
H., tonsurklipper i Lund. 1336: 127. — 
7. H., svend hos Petrus Gervasii. 1334: 
152. — 8. H. 1333: 92.

Henning: 1. H. Olsen på Sjælland (= Jens 
Olufsen?). 1334: 181. — 2. H. Porsmand. 
1336: 346.

Henrik: 1. H. biskop af Lübeck. 1333: 40. 
1336: 291, 302, 303, 305. — 2. H., provst 
i Neumünster. 1336: 309, 319. — 3. H. af 
Næstved, provst i Roskilde. 1334: 152, 161, 
162, 163, 165. 1335: 194, 195, 234, 235. 
1336: 295. — 4. H., kantor i Hamburg. 
1336: 309. — 5. H.j skolemester i Kampen. 
1336: 317. — 6. H., Fredag, kannik i Lund. 
1334: 152. — 7. H. Gertsen, kannik i 
Roskilde. 1334: 162. — 8. H. Kristinesen, 
kannik i Århus. 1333: 69. — 9. H. Tom
sen, sognepræst i Sjørring og kannik i 
Århus. 1333: 69. — 10. H. 3., greve af 
Schwerin. 1334: 168, 176. — 11. H., søn 
af grev Gerhard 3. 1336: 337. — 12. H. 
Bokholt. 1333: 45. — 13. H. Eisoldried, 
brandenburgsk hofmester. 1333: 81, 82. — 
14. H. Fredriksen Dylmer. 1335: 220. — 
15. H. af Gudow, holstensk ridder. 1333: 
65. — 16. H. af Herfort, borger i Lübeck. 
1336: 339. — 17. H. Horsefole. 1334: 127. 
— 18. H. Knudsen, ridder. 1333: 62. — 
19. H. Nielsen, ridder. 1333: 1. 1335: 226. 
— 20. H. Næve. 1334: 179. — 21. H.

Pedersen. 1336: 307. — 22. H. Rønnesen 
af Araslöv. 1336: 342. — 23. H. Scharfen
berg, holstensk ridder. 1336: 331. — 24. 
H. Schwartzwolf, holstensk væbner. 1333: 
56. — 25. H. Slavarijs, befuldmægtiget for 
Ypern. 1335: 204. — 26. H. af Stade, 
borger i Lübeck. 1335: 221.

Herfort se Arnold og Henrik.
Herman: 1. H., provst i Viborg. 1334: 148. 

— 2. H., abbed i Hiddense. 1333: 59. — 
3. H. af Sobolis, kannik på Øsel. 1333: 
87. — 4. H. af Yborg, kannik på Øsel. 
1333: 87. — 5. H., guardian for franciska
nerne i Næstved. 1335: 218. — 6. H., 
præst i Sæby. 1336: 300. — 7. H. af 
Xanten, gejstlig i Kölns stift. 1333: 31. — 
8. H. af Ghermenze, holstensk ridder. 1333: 
65, 66. — 9. H. af Hölle, borger i Lübeck. 
1335: 221. — 10. H. Kleindienst, borger 
i Lübeck. 1333: 65, 66. — 11. H. Langelo. 
1333: 32. — 12. H. Muni, borger i Ribe. 
1335: 210. — 13. H. Næve. 1334: 178. — 
14. H. Svab. 1334: 143. — 15. H. Witte, 
borger i Lübeck. 1333: 65, 66. — 16. H. 
af Wolkow, brandenburgsk hofdommer. 
1333: 81, 82.

Hildebrand, brynjemester i Lund. 1334: 
152.

Hind se Peder.
Hjort se Ingvar.
Hjälmikin i Halland. 1336: 264.
Hojer se Johan.
Holger: 1. H. Pedersen, provst i Lund. 1333: 

10, 22. 1334: 104, 127, 129, 152, 158, 169. 
1335: 240, 269. 1336: 286. — 2. H. Holger- 
sen af Beddinge. 1335: 207. — 3. H. Niel
sen, ridder. 1333: 47.

Holk se Niels.
Holster se Henneke.
Horn se Didrik.
Hornfisk sc Tideke.
Hotmay se Gerhard. 
Houels se Albert. 
Huglek Jensen. 1334: 130. 
Hummersbüttel se Johan. 
Hviding se Jens. 
Hæring se Jens. 
Hölle se Herman.
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I
Ige, junker Ottos kansler. 1334: 145.
Inge fra Årslev. 1334: 130.
Ingeborg: 1. I., hertuginde af Halland. 1334: 

173. 1336: 332, 336. — 2. I., enke efter 
Peder Nielsen. 1336: 321.

Ingefred Pedersdatter, enke efter marsken 
Lave. 1336: 307.

Ingemar Karlsen, væbner. 1334: 127.
Ingerd: 1. I., ærkebiskop Karls moder. 1334: 

127, 158. 1335: 206. — 2. I. Nielsdatter. 
1336: 294.

Ingvar: 1. I. Hjort, ridder. 1334: 124. 1335: 
243, (244, 245). — 2. I. Tollesen, væbner. 
1335: 226.

Israel: 1. I. Birgersson, svensk ridder. 1334: 
150, 151. — 2. I., fæster på Bornholm. 
1335: 206.

Ivan: 1. I. Lydersson, svensk ridder. 1334: 
151. — 2. I. Reventlow, holstensk ridder. 
1335: 228.

Iver: 1. I. Eriksen, væbner. 1334: 127. — 2. 
I. Lavesen. 1334: 141. — 3. I. Nielsen af 
Hjerndrup. 1334: 141.

J
Jakob: 1. J., kardinaldiakon af S. Georg in 

Velabro. 1336: 269. — 2. J. Erlandsen, 
ærkebiskop af Lund. 1334: 133. 1336: 295. 
— 3. J., biskop af Ribe. 1334: 107, 114, 
152. 1335» 205. — 4. J., biskop af Øsel. 
1333: 86, 87. 1334: 155. — 5. J. Povlsen, 
dekan i Roskilde. 1335: 194, 195, 202, 237, 
242. 1336: 312. — 6. J. Mortensen, kannik 
i Roskilde. 1333: 116, 117, 118. — 7. J. 
Pedersen, kannik i Lund. 1334: 129. — 
8. J. Lok, pavelig pønitentiar fra Viborg 
stift. 1333: 38. 1334: 152. — 9. J. af Mode
na, skolemester i Toul. 1333: 4. — 10. 
J. de Eusebio fra Bughella i Vercelli stift, 
pavelig notar og klerk hos Petrus Gervasii. 
1333: 2, 12, 16, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 36. 
1334:152. — 11. J. Absalonsen afVeddinge. 
1336: 296. — 12. J. Assersen af Jærnbjerg. 
1335: 216. — 13. J., søn af Bo Jensen. 
1335: 256. — 14. J. Esbernsen, ridder. 
1334: 127. — 15. J. Flep, ridder. 1335:

238. — 16. J. Gudmundsen, borger i 
Roskilde. 1334: 163. 1335: 211, 234, 235, 
236. — 17. J. He. 1333: 60. — 18. J. 
Herlufsen. 1336: 347. — 19. J., søn af 
Ingvar Hjort. 1335: 243, 244, 245. — 20. 
J. Jonsen af Markie. 1335: 207. 1336: 265, 
321. = 21. (?) J. Jonsen, væbner i Skåne. 
1333: 47. = 22. (?) J. Jonsen. 1334: 127. 
— 23. J. Karlsen. 1334: 152. — 24. J. 
Nielsen, ridder. 1334: 93. 1335: 246. 1336: 
306, 307. — 25. J. Nielsen af Lekogsse. 
1336: 289. — 26. J. Palk. 1336: 297. — 
27. J. Pallesen i Framlev h. 1335: 193. 
— 28. J. Pedersen af Turstorpsø, væbner. 
1333: 47. 1334: 167. — 29. J. Roost, 
ridder. 1334: 159. — 30. J. Spegedyne. 
1336: 348.

Jan: 1. J. af Harlebeke, befuldmægtiget for 
Brügge. 1335: 204. — 2. Jan Hugos søn, 
befuldmægtiget for Middelburg. 1335: 204. 
— 3. J. Maleghijs, befuldmægtiget for 
Dordrecht. 1335: 204. — 4. J. Walkier, 
befuldmægtiget for Brügge. 1335: 204.

Jens: 1. J., biskop af Odense. 1336: 343. — 
2. J., biskop af Slesvig. 1334: 170. — 3. 
J. (Nyborg), biskop af Roskilde. 1333: 4, 
61, 90. 1334: 139, 152, 165, 169, 171, 178. 
1335* *94» *95» 200, 201, 218, 239. 1336: 
288, 295, 325, 332, 335, 336, 344. — 4. 
J., abbed i Næstved. 1335: 218. — 5. J., 
ærkedegn i Århus. 1334: 130, 152. 1336: 
328. — 6. J. Jensen Franz, kantor i Lund. 
1334: 129, 158. — 7. J. af Kappelgården, 
kantor i Roskilde. 1334: 152, 165. 1335: 
239. — 8. J. Rød, kantor i Århus. 1335: 
237. — 9. J. Bentsen Kande, kannik i 
Lund. 1333: 23, 1334: 129, 152. — 10. J. 
Juul, kannik i Roskilde. 1334: 152. — 11. 
J. Sommersen, kannik i Roskilde. 1334: 
152. 1335: 237. — 12. J. Aves, pavelig 
pønitentiar. 1333: 38. — 13. J., johanniter
munk i Ribe. 1335: 254. — 14. J. Arkilsen, 
præst. 1335: 192. — 15. J., præst på Før. 
1336: 292, 293. — 16. J., præst i Gerlev. 
1335: 253. — 17. J. Nielsen, pavelig notar. 
1333- 2, 35» 36- 1334* T52- — 18. J. Bosen, 
pebling i Slesvig. 1336: 281.

19. J. Bæger. 1333: 70, 7L 72. 1334- H3-
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— 20. J. Bentsen. 1334: 173. — 21. J. 
Bjørnsen, foged på Bygholm. 1333: 75. 
1335: 192. — 22. J. Bondesen i Hejsager, 
ridder. 1334: 141. — 23. J. Brodersen i 
Borreby. 1334: 127. — 24. J. Byg. 1335: 
209. — 25. J. Dagsen i Löddeköpinge. 
1334: 127. — 26. J. Dansen. 1334: 127. 
— 27. J. Elavsen. 1334: 167. — 28. J. 
Eriksen, høvedsmand på Bornholm. 1334: 
127, 158. 1335: 206. — 29. J. Galen. 1334: 
127. — 30. J. Ged, væbner. 1334: 127. — 
31. J. Gørike. 1334: 163. — 32. J. Hal
landsfar. 1334: 127. — 33. J. Hasenberg, 
ridder. 1335*243, 244, 245. 1336: 294, 296. 
— 34. J. Hæring, væbner. 1334: 127. — 
35. J. Ingerdsen i Åbosyssel. 1334: 130. — 
36. J. Ingvarsen af Helsinge. 1335: 253. 
— 37. J. Jakobsen, væbner. 1334: 127. — 
38. J. Kås. 1333: 1. — 39. J. Karlsen, 
borger i Lund. 1333: 10. 1334: 127. — 40. 
J. Klurck, tolder. 1333: 55. — 41. J. 
Konstantinsen af Enslöv. 1336: 289. — 42. 
J. Larsen, søn af ridderen Lars Larsen. 
1334: 113. — 43. J. Larsen. 1335: 256. 
— 44. J. Lavesen. 1334: 141. — 45. J. 
Mikkelsen. 1335: 255. — 46. J. Mogensen, 
landstingshører. 1333: 78. 1334: 109. 1336: 
307. — 47. J. Mogensen. 1333: 64. 1336: 
301. =? 48. J. Mogensen. 1335: 255. — 
49. J. Mogensen i Jylland. 1335: 251. — 
50. J. Mørk i Framlev h. 1335: 193. — 51. 
J. Nielsen Hare. 1333: 60. — 52. J. Nielsen 
Hviding, ridder. 1333: 11, 20. 1334: 127, 
131. 1335* 229. — 53. J. Nielsen af Od. 
1333: 60. — 54. J. Nielsen af Gunderslev. 
1333: 64. — 55. J. Nielsen 1336: 307. — 
56. J. Olufsen af Tystofte, ridder. 1333: 
68, 91. — 57. J. Påske, borger i Kalund
borg. 1333: 20. — 58. J. Pedersen Puke. 
1335: 206. — 59. J. Pedersen, væbner. 
1334: 127. — 60. J. Povlsen af Udbyskov. 
1334: 132. — 61. J. Revel. 1333: 28. — 
62. J. Sab. 1334: 180. 1335: 252. — 63. 
J. Skåning. 1334: 127. — 64. J. Syndesen 
af Ordrup. 1334: 116, 117, 118. — 65. 
J. Tagesen i Borreby. 1334: 127. — 66. J. 
Tostesen i Bjærge h. 1333: 75. — 67. J. 
Ubbesen, borger i Lund. 1333: 23. — 68.

J. Uffesen, ridder. 1333: 74, 76. 1334: 105, 
110, in, 112. — 69. J. Unkersen. 1334: 
127. — 70. J. Varsen, borger i Ribe. 1335: 
210. — 71. J., køgemester hos ærkebiskop 
Karl. 1334: 127. — 72. J., tonseirklipper 
i Lund. 1334: 127.

Johan: 1. J. 3., hertug af Sachsen. 1334: 120. 
— 2. J. 3., greve af Holsten, Sjællands 
høvedsmand og herre til Lolland. 1333: 
65» 66, 76, 81. 1334: 116, 117, 118, 120, 
140, 152, 176, 182. 1335: 222, 223, 228. 
1336:304, 331. — 3. J., greve af Henneberg. 
1334: «43> ‘45, >47- — 4-J- Brejde. 1334: 
188. — 5. J. af Buch, brandenburgsk rid
der. 1333: 81, 82. — 6. J. Calwerth fra 
Kampen, skipper. 1334: 152. — 7. J. 
Hasendorp, foged i København. 1333: 32, 
101. — 8. J. Hojer, lybsk borger. 1336: 339. 
— 9. J. Hummersbüttel, holstensk væbner. 
1333: 56, 66. — 10. J. Kruse, lybsk flåde
fører. 1335: 221. — 11. J. Lange, lybsk 
foged i Falsterbo. 1335: 221. 1336: 339. 
— 12. J. af Piessen, mecklenburgsk ridder. 
1336: 331. — 13. J. Rode, rådmand i 
Lübeck. 1333: 66. 1336: 315, 316, 326. — 
14. J. Skurzac, borger i Kampen. 1336: 
317. — 15. J. Vundengud, borger i Lü
beck. 1333: 65, 66. — 16. J. af Wedel, 
mecklenburgsk væbner. 1335: 219. — 17. 
J. Limbæk. 1335: 225.

Johannes: 1. J. 22., pave. 1333: 3, 4, 12, 16, 
34, 48> 49> 50, 5b 63, 69, 73. 1334: 106, 
122, 142, 152, 153, 154, 156, 157, 160, 171. 
1335: 191. — 2. J. de Serone, pavelig 
nuntius. 1334: 152, 153, J54- “ 3* J-, 
provst i Skara. 1334: 108. — 4. J., ærke- 
degn i Linkøping. 1333: 2, 36. — 5. J. 
Gante, kannik i Linköping. 1333: 2. — 
6. J. v. d. Mühle, kannik på Øsel. 1333: 
86. — 7. J. ved Trinitatiskirken, kannik i 
Uppsala. 1333: 16. — 8. J. af Wesenberg, 
kannik på Øsel. 1333: 86, 87. — 9. J. 
Cortoys, præst i Miannay. 1333: 38. — 10. 
J. de Aurivalle, pavelig kurer. 1334: 152.

Jon: 1. J. Præst, dansk foged i Falsterbo. 
1336: 339. — 2. J., præst i Barrit. 1333: 
75. — 3. J. Bonde, borger i Ribe. 1335: 
205. 210, 220. — 4. J. Eskilsen. 1334: 159.
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— 5. J. Gudmundsen. 1334: 127. — 6. J. 
Iversen. 1334: 159. — 7. J. Kå, ridder. 
1333: 23. 1334: 127. — 8. J. Nielsen. 1336: 
348. — 9. J. i Odersberga, fæster. 1336: 
321.

Jonghe se Geltmar og Tideman.
Jordan, økonom i Uppsala. 1333: 29.
Josef Mogensen, væbner. 1334: 123.
Jutta, gift med Eilard. 1334: 148.
Juul se Jens.
Jyde se Niels.
Jons Loon, borger i Stockholm. 1333: 24, 25, 

26.

K
Kå se Jon.
Kås se Jens.
Kalle Pedersen i Bjærge h. 1333: 75. 
Kalv se Peder.
Karl: 1. K., ærkebiskop af Lund. 1333: 10, 

47, 48, 49, 50, 5L 76. 1334: IO5, 125, 127, 
128, 129, 152, 158. 1335: 206. 1336: 269. 
— 2. K., biskop af Linkoping. 1333: 24, 
25, 26, 35. 1334: 108, 127. — 3. K., provst 
i Århus. 1333: 39. — 4. K., dekan i 
Linkoping. 1333: 2, 36. — 5. K., diakon i 
Lund. 1334: 127. — 6. K. Nåskonungsson, 
svensk ridder. 1333: 32. — 7. K. Pedersen, 
ridder. 1336: 321. — 8. K. Perst. 1334: 
127.

Kate, fæster i Kårsebronna. 1336: 330. 
Katemang se Mogens.
Katrine: 1. K., abbedisse i Roskilde Clara 

kloster. 1335: 242. — 2. K., nonne i Bosjd 
kloster. 1334: 127. — 3. K., gift med Klaus 
Gyncekesen. 1335: 211, 234, 235. — 4. 
K. Svendsdatter. 1335: 250, 251. — 5. K., 
enke efter Tomas Jensen. 1334: 131 A.

Kjeld: 1. K. Jensen, pebling. 1334: 127. — 
2. K. Pedersen. 1334: 127.

Klaus: 1. K. Blok. 1333: 43. — 2. K. Gyn
cekesen, borger i Roskilde. 1334: 163. 1335: 
211, 234, 235, 236. 1336: 312. — 3. K. 
Limbæk, væbner. 1335: 225. — 4. K. 
Skriver. 1336: 326. — 5. K. Teers, borger 
i Ribe. 1335: 210.

Knud: 1. K. Eriksen, ærkedegn i Lund. 1333: 
47. 1334: 127, 129, 158. 1335: 206. 1336:

269, 296. — 2. K. Ovesen, munk i Løgum. 
1334: 156. — 3. K. Porse, hertug af Hal
land. 1335: 214. 1336: 291, 299. — 4. K. 
Arvidsen i Halland. 1336: 326. — 5. K. 
Folkesen, svensk ridder. 1336: 298, 299. — 
6. K. Iversen fra Kolbjærg. 1334: 174. — 
7. K. Jakobsen i Framlev h. 1335: 193. — 
8. K. Jonsen. 1333: 62. — 9. K. Stubbe. 
1334: 127. — 10. K. Ulvsen. 1333: 85.

Knut se Gødeke.
Konrad Preen, mecklenburgsk ridder. 1333: 

70, 7i, 72.
Konstantin: 1. K. Ghrug. 1336: 289. — 2. 

K., borger i Lübeck. 1333: 66.
Krabbe se Bent.
Krag se Vilhelm.
Krage se Asser, Eskil og Svend.
Kramon se Bertram.
Kristian: 1. K. Eriksen, kannik i Lund, provst 

i Gamtofte. 1334: 129, 158. 1335: 206. — 
2. K. Øg, foged i Falsterbo. 1335: 214. — 
3. K. Vognsen. 1336: 297.

Kristine: 1. K., nonne i Börringe. 1334: 127. 
— 2. K. Iversdatter gift med Peder Madsen. 
1336: 311, 333. — 3. K., enke efter Esger. 
1333: 89. — 4. K. af Lov. 1336: 345.

Kristoffer 2., konge. 1333: 79. 1334: 152, 
155- 1336: 278, 303, 309, 322.

Krog, svend i Falsterbo. 1335: 214.
Krog se Niels.
Krull se Heine.
Krummedige se Nikolaus.
Kühlen se Bertold.
Küren se Godskalk og Markvard.
Kyrning se Niels.
Kærling se Anders.

L
Låg se Bjerund.
Laksmand se Peder.
Lam se Svend.
Lambert: 1. L., prior for dominikanerne i 

Næstved. 1335: 218. — 2. L. Tybjerg, 
gejstlig i Roskilde. 1334: 167.

Lange (se også Johan, Lydeke og Niels) 
Beienfleth, holstensk væbner. 1335: 228.

Langelow se Herman og Nikolaus. 
Langtrøje se Gregers.
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Lars: 1. L. fra Vallentuna, provst i Uppsala. 
1333: 29, 30. — 2. L. Nilsson, kannik i 
Uppsala. 1333: 16. — 3. L., præst i Ser- 
reslev. 1335: 226. — 4. L. Jonsen, gejstlig 
i Lund. 1334: 171. — 5. L. Iversen i 
Haderslev h. 1334: 141. — 6. L. Jensen af 
Tåsinge. 1335: 216. — 7. L. Jonsen, drost. 
1333: 70, 71, 72. — 8. L. Jonsen. 1333: 
23. — 9. L. Larsen, ridder. 1334: 113. — 
10. L. Truedsen. 1333: 75. 1335: 192, 193. 
11. L. Ulfsson, lagmand i Södermanland. 
1334: 126.

Lave: 1. L. Pedersen, munk i Ryd. 1334: 157. 
— 2. L. Bjørnsen. 1333: 60. — 3. L. Hejlle- 
sen i Bjærge h. 1333: 75. — 4. L. forhen
værende marsk. 1336: 307.

Lembke, skræder fra Stralsund i Falsterbo. 
1336: 339-

Lemmike Skytte. 1336: 294.
Leo 9. pave. 1336: 334.
Leyns se Wasselijn.
Lichtenberg se Albrekt.
Lille se Tideman.
Limbæk se Emmeke, Godskalk, Henneke, 

Klaus, Lyder, Markvard, Otto og Timme.
Lok se Jakob.
Loon se Jöns.
Ludolf af Glitzberg, ridder. 1334: 143.
Ludvig: 1. L. af Bayern, kejser. 1333: 72, 79. 

1334: 120. 1335: 199. — 2. L., markgreve 
af Brandenburg. 1333: 70, 71, 72, 79, 81, 
82, 83, 84. 1334: 168. 1335: 199. — 3. L. 
Albertsen, forh. marsk. 1333: 76, 77. 1334: 
127. — 4. L. fra Vienne, pavelig kurer. 
1334: 152.

Lunge se Oluf.
Lydeke: 1. L. Lange, borger i Lübeck. 1335: 

221. — 2. L. Berg, ærkebiskop Karls svend. 
1334: 127.

Lyder: 1. L. af Braunschweig, højmester. 
1334: 102, 134. — 2. L. af Borstel, hol
stensk ridder. 1333: 56. — 3. L. Limbæk, 
væbner. 1335: 225.

Lützow se Wichbert.

M

Mads: 1. M., prior i Randers. 1333: 39. — 2. 
M. Bag, rådmand i Malmö. 1333: 13. — 3.

M. Bondesen. 1336: 329. — 4. M. Gydesen, 
borger i Ribe. 1335: 210. — 5. M. Nielsen 
af Slude. 1333: 42. — 6. M. Nielsen. 1334: 
159. — 7. M. Pedersen, kannik i Lund. 
1334: 127. — 8. M. Pedersen, præst i 
Lunds stift. 1334: 154. — 9. M. Tolvsen, 
borger i Ribe. 1335: 210.

Magnus: 1. M., kannik i Linköping. 1333: 2. 
— 2. M., konge af Sverige. 1333: 7, 32, 37, 
44, 45, 46, 47, 55, 76, 77- 1334= '°5, io8, 
HO, III, 112, 127, 131A, 150, 152. 1335: 
213,214,217,232,233.1336:261,262,275, 
279, 287, 315, 316, 317, 324.

Maje Vernekes. 1334: 127. 
Mante se Pieter.
Margrete: 1. M., markgrevinde af Branden

burg. 1333: 70, 71, 72, 82, 84. — 2. M. 
Eskilsdatter. 1333: 8. — 3. M. Hermans
datter. 1334: 178. — 4. M. Josefsdatter, 
enke efter Gregers Tuesen. 1336: 277. — 
5. M. Tomasdatter. 1334: 131 A. — 6. M. 
gift med Gregers Langtrøje. 1333: 75. — 
7. M., enke efter Peder Akselsen. 1335: 231.

Marina: 1. M., enke efter Gudmund. 1334: 
175. — 2. M., ærkebiskop Karls søsterdat
ter. 1334: 127.

Markus, sakristan i Linköping. 1333: 2.
Markvard: 1. M. Bockholt, kannik i Slesvig. 

1333: 73. 1336: 305. — 2. M. Brejde, 
ridder. 1333: 86, 87. 1334: 134, 135, 136, 
’47, J55- 1336* 260. — 3. M. Brockdorf, 
ridder. 1335: 228. — 4. M. Glüsing. 1333: 
56. — 5. M. af Küren. 1334: 150, 151. — 
6. M. Limbæk, væbner. 1335: 225. — 7. 
M. Rastorf. 1333: 32. — 8. M. Rastorf 
(Rostrup) den unge af Sejlstrup. 1335: 193. 
1336: 226. — 9. M. Rikardsen. 1333: 62. 
— 10. M. Skinkel. 1336: 284. — 11. M. 
af Stove. 1334: 116. 1336: 327. — 12. M. 
v. d. Wisch, kaldet Roreland. 1334: 140. — 
13. M. v. d. Wisch, kaldet Hostrich. 1334: 
140.

Matarask. 1334: 127.
Matheus: 1. M., kannik i Linköping. 1333: 

2. — 2. M., dominikanerprior i Visby. 
1333: 12.

Meinard Reinardssøn i Enkhuizen. 1335: 221. 
Meineke Rikvardsen på Før. 1336: 292, 293,

2. Række XI. 19
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Mikkel: 1. M., kannik i Roskilde. 1334: 169. 
— 2. M., skolemester i Ribe. 1335: 210. 
— 3. M., kannik i Århus. 1335: 192. — 
4. M. Jensen, gejstlig i Viborg stift. 1336: 
283. — 5. M. Tulesen, gejstlig i Lunds stift. 
1336: 282. — 6. M. Bentsen, fæster i 
Vejlby. 1333: 88. — 7. M. Hågensen. 
1335: 258. 1336: 352. — 8. M. Jensen. 
1333: 100. 1335: 258.

Mogens: 1. M., provst i Framlev h. 1335: 
193. — 2. M. Bagge. 1334: 180. — 3. M. 
Bentsen, ridder. 1334: m, 112. — 4. M. 
Dal, ridder. 1336: 292, 293. — 5. M. 
Gardner. 1334: 127. — 6. M. Katemang, 
fæster i Broby. 1335: 244. — 7. M. Ovesen, 
ridder. 1333: 60. — 8. M. Pedersen. 1335: 
230. — 9. M. Sivertsen i Malmd. 1333: 
13. — 10. M. i Strovelstorp. 1334: 127. 
— 11. M. Todde. 1333: 78. 1336: 307. — 
12. M., lægbroder i Roskilde Clara kloster. 
1335: 242. — 13. M. Vilgribsen. 1334: 180.

Morten Jonsen, borger i Roskilde. 1334: 116, 
117, 118.

Mule se Godskalk, Henneke og Peder. 
Mumme se Reimer.
Muni se Herman.
Munk se Peder.
Murri se Erik.
Miihlen se Johannes.
Mørk se Jens.

N
Napoleon, kardinaldiakon af St. Adriano. 

1336: 286.
Niels: 1. N., biskop af Slesvig. 1334: 107. — 

2. N. Pallesen, provst i Århus. 1333: 75. 
— 3. N. Gerhardsen, provst i Vidå, kannik 
i Slesvig. 1334: 152. 1335: 249. — 4. N. 
Ingvarsen, provst i Vendsyssel. 1335: 226. 
— 5. N., provst i Lund. 1334: 152. — 6. 
N. Pedersen, prior i Ørslev. 1336: 284. — 
7. N. Bunkeflo, kannik i Lund. 1334: 129, 
152, 169. 1336: 269. — 8. N. Friis, kannik 
i Århus? 1333: 75. — 9. N. Olufsen, kannik 
i Lund. 1334: 129, 152. — 10. N. Stembo, 
kannik i Lund. 1334: 152. — 11. N. Vester- 
stad, kannik i Lund. 1334: 127. — 12. 
N. Spink, præst i Egeslevmagle. 1334: 152.

— 13. N., præst i Grevinge. 1333: 67. — 
14. N. Bonde, magister. 1334: 130. — 15. 
N. Kolp, munk. 1334: 127. — 16. N. 
Mikkelsen, akolyt i Lund. 1334: 171. — 17. 
N. Olufsen, klerk hos ærkebiskop Karl. 
1334: 127. — 18. N. Torbensen, gejstlig i 
Roskilde stift. 1333: 12, 16. — 19. N. 
Degn, prokurator for Roskilde Clara klo
ster. 1333: 78. — 20. N., Peder Urts klerk. 
1334: 152.

21. Niels Ågesen af Eljardd. 1336: 321. 
— 22. N. Assersen Degn i Åbosyssel. 1333: 
60. 1334: 130. 1336: 268. — 23. N. Brok, 
ridder. 1333: 8. — 24. N. Buddinge. 1335: 
209. — 25. N. Bugge. 1333: 60. 1335: 227. 
— 26. N. Birgersen. 1333: 52. — 27. N. 
Drukken. 1335: 202. — 28. N. Due i 
Trålleborg. 1335: 206. — 29. N. Eskilsen 
af Vika. 1336: 266, 306. — 30. N. Geting 
i Halland. 1336: 264. — 31. N. Hak, 
ridder. 1333: 47. 1334: 105. — 32. N. 
Hak, væbner. 1333: 47. — 33. N. Hak. 
1333: 91. — 34. N. Hennekesen, skytte. 
1334:127. — 35. N. Holk. 1334: 137. — 36. 
N. Hyllesen. 1334: 141. — 37. N. Jakobsen 
af Ellinge, ridder. 1333:23,47. 1336: 321. 
— 38. N. Jakobsen i Malmd. 1333: 13. — 
39. N. Jensen, fæster i Vejlby. 1336: 329. 
— 40. N. Jensen af Eskilstrup. 1334: 181, 
182. — 41. N. Jyde i Borreby. 1334: 127. 
— 42. N. Kjeldsen i Kulabotha. 1336: 321. 
— 43. N. Knudsen, ridder. 1335: 192. — 
44. N. Krog af Vinderup. 1336: 290. — 
45. N. Kyrning, ridder. 1336: 321. — 46. 
N. Lange, borger i Odense. 1333: 19. — 
47. N. Madsen. 1333: 23. — 48. N. Mik
kelsen. 1336: 297. — 49. N. Mogensen. 
1333: 52.=? 50. N. Mogensen. 1334: 
123. — 51. N. Olufsen. 1333: 42. = ? 
52. N. Olufsen. 1334: 183. — 53. N. Oluf
sen på Før. 1336: 292, 293. — 54. N. 
Pallesen af Astrup. 1333: 60. 1336: 292, 
293. — 55. N. Pedersen af Bølling. 1336: 
284. — 56. N. Pedersen af Gunderslev- 
magle. 1333: 64. — 57. N. Pedersen af 
Vanstadtorp. 1333: 22. — 58. N. Pedersen. 
1335: 206. — 59. N. Pik. 1334: 130. — 60. 
N. Regensen. 1336: 341. — 61. N. Rane,
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ridder. 1334: 116, 117. — 62. N. Strange- 
sen. 1336: 296. — 63. N. Svendsen, borger 
i Malmö. 1333: 13. — 64. N. Tordsen. 
1333: 88. — 65. N. Tuesen af Klapathorp. 
1334: 104. — 66. N. Uffesen. 1336: 327. 
— 67. N. Vind, væbner. 1334: 127.

Nikolaus: 1. N. af Preussen, kannik på 
Øsel. 1333: 86. — 2. N. franciskaner
guardian i Stralsund. 1333: 59. — 3. N. 
af Buch, præst i Rostock? 1335: 208. — 4. 
N. Brockdorf, holstensk ridder. 1335: 230, 
231. — 5. N. Ditmarschen, borger i Lü
beck. 1335: 221. — 6. N. Geyvi, estnisk 
vasal. 1336: 260. — 7. N. Krummedige, 
holstensk ridder. 1333: 6. 1334: 147. — 8. 
N. Langelo, holstensk ridder. 1333: 65, 66. 
— 9. N. Mönch, borger i Lübeck. 1335: 
227. — 10. N. Rehorst, borger i Lübeck. 
1335: 221. — 11. N. Reventlow, holstensk 
ridder. 1333: 56. 1335: 228.

Nils: 1. N. Jonsson, kannik i Uppsala. 1333: 
16. — 2. N. Abjörnsson, svensk ridder. 
1333: 76. 1334: 110, 112. 1336: 265, 287. 
— 3. N. Nipetz. 1336: 265.

Nite se Peder.
Nyborg se Gødeke.
Næve se Henrik og Herman.

O
Odinkarl Bondesen, ridder. 1336: 329.
Oluf: 1. O., biskop af Reval. 1333: 86, 87. 

1334: 152, 177, 178, 179. 1336: 260. — 2. 
O., kannik i Lund. 1334: 152. — 3. O. 
Esbernsen, kannik i Lund. 1334: 129. — 
4. O. Lille, præst. 1334: 127. — 5. O. 
Kjeldsen, gejstlig i Lunds stift. 1334: 171. 
— 6. O. Bæsing. 1336: 277. — 7. O. Eskil- 
sen. 1334: 103. — 8. O. Flemming, ridder. 
1333: 78. — 9. O. Lunge. 1335: 230, 231. 
1336: 333-

Oom se Folkvin.
de Ortoli se Bernardus.
Otto: 1. O., underprior i Greifswald. 1336: 

322, 323. — 2. O., junker, Kristoffer 2.s 
søn. 1333: 41, 70, 71, 72, 81, 83, 84. 1334: 
120, 133, 143, 144, 145, 146, 147. 1336: 
309. — 3. O. Elesen. 1336: 289. — 4. O.

Limbæk. 1335: 225. — 5. O. Spliet 1333: 
42.

Ove: 1. O. Hase, ridder. 1334: 103. 1335: 
193. — 2. O., Søn af Ingvar Hjort. 1335: 
243, 244, 245.

P
Påske se Jens.
Palk se Jakob.
Palle: 1. P., provst og kannik i Århus. 1335: 

192. — 2. P., præst i Kettrup. 1335: 226. 
3. P., præst i Høm. 1334: 130. — 4. P. 
Jakobsen. 1334: 130. — 5. P. Ovesen i 
Åbosyssel. 1334: 132.

Papendorf se Henneke.
Peder: I P. Jonsen (Jensen), dekan i Lund. 

1333: 47, 76. 1334: 127, 129. Ærkebiskop 
af Lund. 1334: 169, 189, 190. 1335: 191, 
197, 198. 1336:269—72, 282, 286, 313,314, 
334. — 2. P., biskop af Odense. 1333: 54. 
1334: 166. 1335: 196, 212, 224. 1336: 343. 
— 3. P., abbed i Ringsted. 1334: 152, 183. 
1336: 307. — 4. P. Urt, ærkedegn i Ros
kilde, 1334: 152, 162. — 5. P., ærkedegn 
i Ribe. 1334: 152. — 6. P. Jensen af Nimo, 
kannik og fhv. kældermester i Lund. 1333: 
22. 1334: 129, 152. — 7. P. Karlsen, 
kannik i Roskilde. 1334: 152. — 8. P. 
Knudsen, kannik i Lund. 1334: 129. — 9. 
P. Mule, kannik i Lund. 1334: 152. — 10. 
P. Stagge, kannik i Lund. 1334: 152. — 11. 
P. Strangesen, kannik i Roskilde. 1333: 2, 
12, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 36. — 12. P. 
Svendsen, kannik og kældermester i Lund. 
1334: 127, 129. 1336: 269. — 13. P. 
Torkilsen, kannik i Lund. 1333: 22. 1334: 
127. — 14. P. af Ystad, kannik i Lund. 
1334: 127. — 15. P., provst i Vardesyssel. 
1335: 200. — 16. P., præst i Ribe. 1335: 
210. — 17. P. Nielsen, akolyt i Odense 
stift. 1335: 196.

18. P. Åstredsen, fæster i Kulabotha. 1336: 
321. — 19. P. Akselsen. 1335: 231. — 20. 
P. Blekingsfare, fæster i Ostra Ljungby. 
1336: 321. — 21. P. Bonde i Onsild h. 
1334: 132. — 22. P. Bonde i Hov. 1336: 
306. — 23. P. Brok. 1333: 19, 42, 43. 1334: 
113. 1336: 292, 293. — 24. P. Ebbesen af

19'
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Holme. 1336: 306. — 25. P. Ebbesen fra 
(V)indbjergskov. 1334: 132. — 26. P. Fin
sen, væbner. 1334: 127. — 27. P. Frederik
sen i Onsild h. 1334: 132. — 28. P. Gjarbo. 
1335: 240. — 29. P. Grubbe af Orebjærg. 
1334: 173. 1336: 301. — 30. P. Grubbe 
af Stude, ridder. 1333: 78. — 31. P. Grubbe. 
1333: 95. 1336: 344. — 32. P. Gødesen af 
Vig. 1333: 67. — 33. P. Hågensen. 1335: 
258. 1336: 352. — 34. P. Herlufsen. 1336: 
347. — 35. P. Hind af Eskilstrup. 1333: 
67. — 36. P. Hovesen i Åbo syssel. 1334: 
130. — 37. P. Ingvarsen. 1335: 247. — 
38. P. Kalv. 1334: 158. 1335: 206. — 39. 
P. Laksmand, ridder. 1333: 47. 1334: 127. 
— 40. P. Lindormsen. 1336: 264. — 41. 
P. Madsen af Ellehave. 1336: 311, 333. — 
42. P. Mikkelsen Bonde. 1336: 297. =? — 
43. P. Mikkelsen i Framlev h. 1335: 193. — 
44. P. Mogensen, ridder. 1333: 52, 53. — 
45. P. Mojesen. 1334: 127. — 46. P. Munk. 
1333: 8, 60. — 47. P. Nielsen (Grubbe) af 
Særslev. 1335: 222, 223. — 48. P. Nielsen 
af Bjørns trup. 1334: 161. — 49. P. Nielsen 
af Eljarod, ridder. 1336: 321. — 50. P. 
Nielsen af Gunderslev. 1333: 64. — 51. 
P. Nielsen af Hørby. 1333: 67. — 52. P. 
Nielsen af Roskilde. 1336: 345. — 53. P. 
Nielsen, væbner. 1334: 127. — 54. P. 
Nite. 1334: 127. — 55. P. Olsen. 1334: 
181. — 56: P. Ovesen i Åbo syssel. 1334: 
130. — 57. P. Porse. 1336: 326. — 58. 
P. Povlsen i Krøjerup. 1333: 33. — 59. 
P. Povlsen. 1334: 127. — 60. P. Præste- 
broder. 1333: 99. — 61. P. Rytze. 1333: 
28. — 62. P. Skåning, lægbroder i Løgum. 
1334: 114. — 63. P. Snubbe. 1335: 222. 
1336: 301. — 64. P. Torbensen, væbner. 
1333: 47. — 65.* P. Trodsen i Åbo syssel. 
1334: 130. — 66. P. Vendelbo, ridder. 
1333: 6, 60. — 67. P. Unkersen, skytte. 
1334: 127.

Perst se Karl.
Peter: 1. P., ærkebiskop af Uppsala. 1334: 

108. — 2. P. af Fårentuna, kannik i Upp
sala. 1333: 29, 30. — 3. P. Jonsson, svensk 
råd. 1336: 287.

Petrus: 1. P., kardinaldiakon af St. Martin

in Monte. 1336: 269. — 2. P. Gervasii, pa
velig nuntius, 1333: 2, 12, 16, 24, 25,26,29, 
30,34,35,36,38-1334:127,152, '53-1335: 
237. — 3. P., præst i Patzig. 1330: 80.

Pibestreng, fæster i östra Ljungby. 1336:321. 
Pieter: 1. P. Buit, hollænder. 1333: 27. — 2.

P. Mante, borger i Stavern. 1333: 74. 1335: 
204.

Pik se Niels.
Pipende Wilcken, borger i Stralsund. 1336: 

339’
Pirt. 1334: 127.
Piessen se Johan.
Pogwisch se Wulf.
Porse se Knud og Peder.
Porsmand se Henning.
Povl: 1. P. Arvidsen i Halland. 1336: 326. 

— 2. P. Degn. 1333: 98. — 3. P. Ebbesen, 
borger i Lund. 1335: 207. — 4. P. Jakobsen, 
væbner. 1334: 127.

Pramule se Verner.
Preen se Konrad.
Preussen se Nikolaus.
Præstebroder se Niels.
Puke se Jens Pedersen.
Putlitz se Ganz.
Pæling se Tue.

R
Råd se Åge.
Radlev Friis. 1334: 188.
Rane se Niels.
Rantzau se Struve.
Rastorf se Markvard.
Raymond, kardinaldiakon af St. Maria Nu- 

ova. 1336: 286.
Regitse, fru Else Pedersdatters moder. 1336: 

307-
Rehorst se Nikolaus.
Reimer: 1. R. Mumme, foged i Jerwien. 

1333: 87. 1334: 155. — 2. R. af Wedel den 
ældre. 1335: 219. — 3. R. af Wedel den 
yngre. 1335: 219.

Reje se Svend.
Revel se Jens.
Reventlow se Eilard, Hartvig, Ivan og 

Nikolaus.
Ribbing se Sigfred.
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Rigulv, kommendator i Antvorskov. 1334: 

109. 1336: 307.
Rode se Johan.
Roland Henriksen, underdiakon i Lunds stift.

1334: 127. 1335: 198.
Rolv, sognepræst i Rye. 1336: 312.
Rostock se Gerike.
Rostrup se Markvard.
Rudolf 1., hertug af Sachsen. 1333: 79.
Rytze se Peder.
Rønnebæk se Tue.

S
Sab se Jens.
Sakse (se også Anders): 1. S. Pedersen af 

Hammelmose, væbner. 1334: 321. — 2. 
S. Pedersen, væbner. 1333: 47, 76. 1334: 
127. 1336: 265.

Scharfenberg se Henrik.
Schinkel se Blixen.
Schwartzwolf se Henrik.
Serone se Johannes.
Settel se Eskil.
Sibeke Zelekang, væbner. 1334: 127.
Sigfred: 1. S. af Oreby, marsk. 1333: 70, 

71, 72. 1334: 145. 1336: 296. — 2. S. af 
Ribbing, høvedsmand i Halland. 1335: 
214. 1336: 326.

Sigge Degn. 1334: 131 A, 137.
Skåning se Eskil, Jens og Peder.
Skjælm, provst i Roskilde. 1334: 152.
Skorn. 1334: 127.
Skriver se Klaus.
Skinkel se Markvard.
Skytte se Lembke.
Slavarijs se Henrik.
Snubbe se Peder.
Snukerhænke. 1334: 127.
Sobolis se Herman.
Sofie gift med Tue Rønnebæk. 1335: 248.
Spaen se Willem.
Spegedyne se Jakob.
Spink se Niels.
Spliet se Otto.
Stagge se Peder.
Stembo se Niels.
Stig: 1. S., abbed i Sorø. 1334: 131. — 2.

S. Andersen, ridder. 1333: 5, 6. 1336: 328. 
— 3. S. Pedersen. 1336: 347.

Stove se Markvard.
Strange Jensen, møntmester i Lund. 1334: 

127. 1336: 296.
Struve Rantzau, holstensk ridder. 1334: 140, 

170.
Stubbe se Knud.
Sture se Anund.
Styrbjörn, biskop af Strängnäs. 1334: 108.
Sune. 1336: 264.
Svab se Herman.
Svend: 1. S., biskop af Århus. 1333: 6, 21, 

39, 69, 94. 1334: 152. — 2. S. Pedersen, 
kannik i Lund. 1334: 127. — 3. S., præst. 
1334: 127. — 4. S. Friis af Sæby. 1333: 60. 
— 5. S. Ingiaresen af Giärsnäs. 1333: 53. — 
6. S. Jensen i Åkarp. 1334: 127. — 7. S. 
Krage. 1333: 75. — 8. S. Lam i Framlev 
h. 1335: 193. — 9. S. Olufsen. 1334: 127. 
— 10. S. Reje, fæster i Ekeröd. 1336: 266.

T

Tage, præst i Bjærge. 1333: 75.
Teers se Klaus.
Tideke: 1. T. Foss, væbner. 1333: 88. — 

2. T. Hornfisk i Halland. 1336: 264.
Tideman: 1. T. Jonghe, Evas søn, fra Stavern. 

1333: 74. 1335: 204. — 2. T. Lille, borger 
i Ribe. 1335: 210. — 3. T., Pilgrims søn 
fra Stavern. 1333: 74. 1335: 204. — 4. T. 
Güstrow, rådmand i Lübeck. 1336: 315, 
316, 326. — 5. T. Witte, borger i Lübeck. 
1333: 65, 66-

Timme: 1. T. Block. 1335: 219. — 2. T. 
Limbæk, væbner. 1335: 225. — 3. T. 
Timmesen. 1333: 42, 43. 1334: 113.

Todde se Mogens.
Tomas: 1. T., kannik i Lund. 1334: 152. 

— 2. T. Jonsen. 1334: 131 A. — 3. T. af 
Vaernevijk, befuldmægtiget for Gent. 1335: 
204.

Torben, kannik i Lund. 1334: 129, 152.
Tore Havresæk. 1334: 127.
Tord: 1. T., abbed i Tommarp. 1333: 53. — 

2. T. Jonsen, borger i Lund. 1333:23. 1334: 
127.
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Torkil: 1. T. Bjørnsen, kannik i Lund. 1334: 
129. — 2. T. Ebbesen, ridder. 1334: 60. 
— 3. T. Eskilsen. 1336: 266.

Torsten Mikkelsen af Hinge. 1333: 8.
Toste: 1. T., kannik i Linkoping. 1333: 2. 

— 2. T. Turesen. 1333: 15.
Troels: 1. T., kannik i Lund. 1334: 127, 

129, 152. — 2. T., præst i Kopinge. 1334: 
127. — 3. T. Ingemarsen. 1334: 109. — 
4. T., fæster i Ostra Ljungby. 1336: 
321.

Trued: 1. T., præst i Torup. 1336: 336. — 
2. T. Eskilsen. 1336: 306. — 3. T. Jensen 
af Araslov. 1336: 330. — 4. T. Pedersen. 
1335: 257. — 5. T., staldkarl. 1334: 127. 
— 6. T. 1334: 127.

Tue: 1. T. Bentsen, skytte. 1334: 127. — 2.
T. Nielsen. 1333: 85. — 3. T. Orsen. 1334: 
127. — 4. T. Pæling, væbner. 1334: 127. 
— 5. T. Rønnebæk. 1335: 248. — 6. T. 
Svendsen, notar. 1354: 171.

Tule Estrid, fæster i Harlosa. 1333: 22.
Tyge: 1. T., biskop af Børglum. 1333: 69. 

1334: 152. 1335: 226. 1336: 309. — 2. T., 
ærkedegn i Ribe. 1334: 152. 1335: 220. 
— 3. T. Hemmingsen, kannik i Lund. 
1333: 3, 4. — 4. T., kannik i Roskilde. 
1336: 288. — 5. T., præst i Fårlov. 1336: 
330. — 6. T. Eskilsen af Gørding. 1336: 
284. — 7. T. Nielsen Pæling af Harde- 
berga. 1333: 22. — 8. T. Vindsen. 1334: 
113.

Tyrner Mattisson, svensk væbner. 1336: 265.

U

Uffe: 1. U. Galten. 1336: 289. — 2. U. 
Nielsen, ridder. 1333: 1, 6. 1336: 327. — 
3. U. Pedersen af Paddeborg. 1334: 167. 
1335: 245. — 4. U. Pedersen. 1334: 
127.

Ulv: 1. U. Abiornsson, svensk ridder. 1333: 
76. 1334: 110, 112. — 2. U. Filipsson, 
gælker i Skåne. 1333: 55, 76.

Une: 1. U., nonne i Lund. 1334: 127. — 
2. U. Pedersdatter. 1333: 15.

Urt se Peder.

V(W)

Waddijn Henriks søn, befuldmægtiget for 
Zierikzee. 1335: 204.

Waernewijk se Tomas.
Wageke, Stralsunds foged i Falsterbo. 1336: 

339-
Vagn Nielsen. 1333: 28.
Valbert, borger i Ribe. 1335: 210.
Valdemar: 1. V. 2., konge. 1335: 215. — 

2. V. 3., hertug af Jylland. 1333: 6, 14, 40, 
57, 58- T334: IJ9, 121, 140, 149, 164, 168, 
170, 172. 1335: 215, 225, 249. 1336: 263, 
278, 302, 309. — 3. V., søn af Kristoffer 2. 
1333: 70, 71, 72, 81, 83, 84. 1335: 199.

Walkier se Jan.
Wasselijn af Leyns, befuldmægtiget for Gent. 

1335: 204.
Wedel se Hasse, Johan og Reimer.
Vendelbo se Peder.
Vendelborg, datter af Vilken. 1335: 210. 
Wensien se Ditlev.
Werner: 1. W. af Alen, kannik på Øsel. 

1333: 86. — 2. W. Pramule den ældre. 
1335: 208. — 3. W. Pramule den yngre. 
1335: 208.

Wesenberg se Johannes.
Vesterstad se Niels.
Wichbert af Liitzow, ridder. 1333: 66. 1336: 

298, 299.
Vilhelm: 1. V. Krag, kannik i Lund. 1334: 

152. — 2. V. Jensen i Kastrup. 1333: 
33. — 3. V., greve af Holland. 1333: 
27, 74-

Vilken: 1. V. Borger i Ribe. 1335: 210. — 
2. W., borger i Stralsund. 1336: 339.

Willem: 1. W. Boudijn, befuldmægtiget for 
Ypern. 1335: 204. — 2. W. Spaen, be
fuldmægtiget for Zierikzee. 1335: 204.

Wiltberg se Betke.
Vind se Niels.
Vindeke. 1334: 143.
Vinoud Altegra, borger i Stavern. 1333: 

74- 1335: 204.
Witte se Herman, Didrik og Tideman.
Vitzen se Arnold.
Voksmand, borger i Ribe. 1335: 210.
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Woldrichem se Engelbrekt.
Wolkow se Herman.
Wulf Pogvvisch, holstensk væbner. 1334: 140.

Z
Zelekong se Sibeke.
Zweringen se Bernhard.

Y
Yborg se Herman.

0
Odin, kannik i Uppsala. 1333: 29, 30.
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Gern h. (Skanderb. a.): 103.
Gerskov (Lunde h., Odense a.): 337.
Gimlingeore (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 

95-
Gjordebol (Alsted h., Sorø a.): 243.
Gjordalycka (Skåne): 23.
Gjurup (Vennebjærg h., Hjør. a.): 226.
Glimminge (Skåne): 152.
Glostrup (Smørum h., Kbh. a.): 162, 163, 

165.
*Glumstorp (Skåne): 127.
Glumsø (Tybjærg h., Præstø a.): 110, 111, 

112.
Gorrie (Skåne): 321.
Gotland (Sverige): 36, 122.
Gottorp (Sdrj.): 119, 249, 263, 278.
Gråske (Djurslands S. h., Rand, a.): 328.
Greifswald (Tyskland): 214, 322, 323, 340.
Grevinge (Ods h., Holb. a.): 67.
Grimetun (Halland): 152.
Grimstrup (Tybjærg h., Præstø a.): 347.
Gudhem (Sverige): 298, 299.
Gulsbol (V. Lisbjærg h., Rand, a.): 94.
Gunderslev (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 64.
Gundsølille (Sømme h., Kbh. a.): 116, 117, 

118.
Gunnarp (Halland): 152.
♦Gunnetved (Åbenrå a.): 215.
Gydeholebol (Alsted h., Sorø a.): 243.
Gållared (Halland): 152.
Gårsnås (Skåne): 52, 53.
Gåssie (Skåne): 22.
Gdinge h. (Skåne): 128, 129.
Gørding (Gørding h., Ribe a.): 284.
Gotaland (Sverige): 2, 152.

H
Haarlem (Holland): 74.
Hårslev (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 290.
Hårup (Gern h., Skanderb. a.): 103.
Haderslev: 164.
Haderslev h. (Haderslev a.): 141.

♦Hagen (Skåne): 214.
Hagenskov (Båg h., Odense a.): 337.
Hakærsbol (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 290.
Halberstadt (Tyskland): 310.
Hald h. (Rand, a.): 39.
Halland: 27, 152, 173, 291, 304, 306, 315, 316, 

326,332,336.
Hallendrup (Djurslands S. h., Rand, a.): 328.
Hamar (Norge): 12.
Hamburg (Tyskland): 74, 152, 204, 228, 309, 

310.
Hammelmose (Børglum h., Hjør. a.): 321.
Hammer h. (Præstø a.): 123, 350.
Hammershus (Bornh. N. h.): 127, 152.
Hapsal (Estland): 86.
Hardeberga (Skåne): 22.
Harlosa (Skåne): 22.
Hasle h. (Årh. a.): 192, 329.
Heingeora (Skåne): 52.
Hejsager (Haderslev h., Haderslev a.): 141.
Helnæs (Båg h., Odense a.): 337.
Hellevad (S. Rangstrup h., Åbenrå a.): 159.
hellige land, Det: 48, 49, 50, 51.
Helsinge se Kirke Helsinge.
Hem (Onsild h., Rand, a.): 132.
Henneberg (Tyskland): 79, 143, 145, 147.
Herlev (Sokkelunds h., Kbh. a.): 234, 235.
Herrevad kloster (Skåne): 127.
Hessel (ved Åbenrå): 215.
Hesselskov (Hovlbjærg h., Vib. a.): 8.
Hiddense (Tyskland): 59.
Hierup (Skåne): 321.
Hillehaga (Skåne): 321.
Himle h. (Halland): 152.
Hindsgavl (Vends. h., Odense a.): 56.
Hinge (Lysgård h., Vib. a.): 8.
Hjerndrup (S. Tystrup h., Haderslev a.): 141.
Hjoptarp (Bølling h., Ringk. a.): 284.
Hohenstein (Tyskland): 14.
Holbæk (Holbæk a.): 211, 236, 312.
Holbækgård (Hviding h., Tønder a.): 62.
Holland: 74.
Holme (Smørum h., Kbh. a.): 234, 235.
Holme (Halland): 306.
♦Holszleff (Slagelse h., Sorø a.): 346.
Holsten (Tyskland): 37.
Horndrup (Vore h., Skanderb. a.): 96, 97.
Horns h. (Hjør. a.): 165.
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Horsby h. (Sdrj.): 41.
Hostrup (Lundtoft-Vis h., Åbenrå a.): 215.
Hov (Halland): 306.
Hultarp (Sverige): 126.
Hundslund kloster (Dronninglund h., Hjør. 

a.): 250, (251).
Huso (Skåne): 321.
Hvessinge (Smørum h., Kbh. a.): 234, 235.
Hviding h. (Tønder a.): 62, 220.
Hygum (Frøs h., Haderslev a.): 159.
Hyllie (Skåne): 105.
Hyllinge (Volborg h., Kbh. a.): 173.
Hålsingborg (Skåne): 44, 127, 152, 265, 298, 

299-
Hæstrup (Børglum h., Hjør. a.): 226.
Holl (Skåne): 317.
Hørby (Tudse h., Holb. a.): 67.

I
Ibsker (Bornh. 0. h.): 206.
Igelsø (Merløse h., Holb. a.): 110, m.
Igelosa (Skåne): 10, 127.
*Inbjergskov (Rand, a.): 132.
Ingerslev (Ving h., Årh. a.): 184, 185.
Ingstrup (Hvetbo h., Hjør. a.): 226.
Ishøj (Smørum h., Kbh. a.): 234, 235.
Ivetofta (Skåne): 23.

J
Jerwien (Estland): 87, 155.
Jylland: 56, 58, 152, 209, 300.
Jærnbjærg (Slagelse h., Sorø a.): 216.

K
Kallerup (Åsum h., Odense a.): 19.
Kalmar (Sverige): 47.
Kalundborg (Holb. a.): 20, 300.
Kampen (Holland): 152, 213, 214, 232, 317.
Kappelgården (Tune h., Kbh. a.): 152, 165, 

239-
Karstad (Skåne): 289, 321.
Kartofte (Musse h., Mar. a.): 333.
Kastelev (Hammer h., Præstø a.): 123.
Kastilien (Spanien): 338.
Kastrup (Tudse h., Holb. a.): 33.

Kettrup (Hvetbo h., Hjør. a.): 226.
Kiel (Tyskland): 42, 43, 113, 140, 331.
Kildebrønde (Tune h., Kbh. a.): 239.
Killeboda (Skåne): 321.
Killerup (Odense h., Odense a.): 19.
Kinderup (Kær h., Ålb. a.): 251.
Kirke Helsinge (Løve h., Holb. a.): 253.
Klagstorp (Skåne): 152.
Klapathorp (Skåne): 104.
Klemensker (Bornh. N. h.): 206.
Klovtoft (S. Rangstrup h., Åbenrå a.): 159.
♦Knæ (Skåne): 214.
Kobrow (Tyskland): 18.
Kolbjærg (Odense h., Odense a.): 174.
Kolding (Vejle a.): 113.
Kolstrup (Rise h., Åbenrå a.): 215.
♦Kongskøb (Åbenrå a.): 215.
Kongslund (Åbenrå a.): 215.
Kopparberg (Sverige): 24, 25, 26.
Kragelund (Hids h., Vib. a.): 9.
Kraghave (Smørum h., Kbh. a.): 234, 235.
Krogshult (Skåne): 321.
Krøjerup (Merløse h., Holb. a.): 33.
♦Kulabotha (Skåne): 321.
Kvandløse (Merløse h., Holb. a.): 110, 111, 

112.
Kyrkheddinge (Skåne): 152.
Kæderup (Fakse h., Præstø a.): 344.
Kälkestad (Skåne): 321.
Källsjö (Skåne): 152.
Kårstorp (Skåne): 105.
Kärsebränna (Skåne): 330, 342.
København: 101, 152, 353.
Köinge (Halland): 152.
Köln (Tyskland): 31.
Königsberg (Tyskland): 102.
♦Köpinge (Skåne): 127.
Körningshven (Sverige): 261.

L
Labing (Framlev h., Årh. a.): 328.
Landkirken (Tyskland): 228.
Langeland (Svendb. a.): 57, 279.
♦Lekogsse (Skåne): 289.
Levensau (Tyskland): 140.
Lille h. (Kbh. a.): 161, 233, 301.
Lillebælt se Middelfartsund.
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Lille Skensved (Ramsø h., Kbh. a.): 91. 
Lille-Tved (Hammer h., Præstø a.): 350. 
Lindau (Tyskland): 79.
Lindberg (Halland): 152.
Linderup (Børglum h., Hjør. a.): 250.
Lindholm (Sverige): 131 A.
Lindholm (Volberg h., Kbh. a.): 11.
Linkoping (Sverige): 2, 35, 36, 108, 122, 127, 

154-
Linneröd (Skåne): 15.
Lisbjærg (V. Lisbjærg h. Årh. a.): 94.
Lister (Blekinge): 76.
Livland: 155.
Ljungby (Halland): 152.
Lolland: 70, 71, 72, 81, 83, 84, 133, 143, 145, 

176, 212, 228, 331.
Lombardiet (Italien): 153.
Luderup (Tybjærg h., Præstø a.): 93. 
Lumby (Lunde h., Odense a.): 331.
Lund (Skåne): 2, 35, 36, 152, 167, 321. — 

Allehelgenskloster: 127. — Borger: 10, 22, 
23, 207. — Dekan: 47, 76, 127, 129, 169, 
191, 269. — Dominikaner: 13, 127, 152. 
— Foged: 23. — Franciskaner: 47, 127. — 
Helligåndshus: 127. — Kannik og kapitel: 
3, 4, 10, 22, 23, 127, 128, 129, 152, 158, 
169, 189, 206, 269, 270, 286. — Kantor: 
10, 129, 158. — Klemenskirke: 152. — 
Kældermester: 127, 152. — Landsting: 22, 
23. — Laurentius alter: 127. — Lunde
gård: 22, 127, 169, 171. — Margretes alter: 
127. — Marthas alter: 10, 127. — Mathias 
og Dionysius kapel: 127. — Mønt og mønt
mester: 76, 128, 129, 296. — Peblinger: 
158, 206. — Pederskloster: 127. — Provst: 
10, 22, 104, 127, 129, 152, 158, 169, 191, 
240, 269, 286. — Sognekirker: 127. — 
Spedalskhus: 46, 125, 127. — Stift: 152, 
154, 171, 191, 197, 198, 271, 272, 273, 282, 
309, 334. — Vikaralter: 127. — Vincentius 
alter: 152. — ærkebiskop: 10, 47—51, 76, 
105, 121, 122, 125, 127, 128, 129, 133, 142, 
152, 158, 169, 170, 171, 189, 190, 191, 197, 
198, 206, 269—76, 282, 286, 295, 313, 314, 
334. — Ærkedegn: 47, 125, 129, 152, 158, 
269, 296.

Lunde h. (Odense a.): 337.
Lübeck (Tyskland): 32, 37, 40, 65, 66, 73, 74, 

101, 102, 134, 135, 136, 144, 148, 152, 204, 
214, 221, 227, 241, 291, 292, 302—05, 315, 
316, 326, 339, 340, 353.

Lyngby (Djurslands S. h., Rand, a.): 21.
Læstrup (Ods h., Holb. a.): 296.
Löddeköping (Skåne): 127.
Lödöse (Sverige): 324.
Løgismose (Båg h., Odense a.): 28.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 114, 121, 

156, 159-
Løjt (Rise h., Åbenrå a.): 215.
Løversyssel: 257, 351.

M
Målev (Smørum h., Kbh. a.): 167.
Magelund (Vindinge h., Svendb. a.): 43.
Magleby (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 92. 
Malmö: 13, 105, 152, 214.
Marienburg (Tyskland): 134, 217.
Markeslev (Tudse h., Holb. a.): 78. 
Markie (Skåne): 207, 265, 321.
*Massøu (Sjælland): 234, 235.
Mecklenburg (Tyskland): 168.
Mesing (Hjelmslev h., Skanderb. a.): 257, 

352.
Miannay (Frankrig): 38.
Middelburg (Holland): 204.
Middelfartsund = Lillebælt: 57.
Modena (Italien): 4.
Molleröd (Skåne): 52, 53.
Mors (Tisted a.): 145.
Morup (Halland): 152.
Münster (Tyskland): 63.
Møn (Præstø a.): 298.
Mörum (Blekinge): 76.

N
Narva (Estland): 70, 72, 87.
Navarra: 338.
Nekselø (Skippinge h., Holb. a.): 300.
Neumünster (Tyskland): 56, 309, 319.
Niløse (Merløse h., Holb. a.): 20.
Ning h. (Årh. a.): 172, 300.
Norge: 2, 12, 34, 122, 152, 153, 154, 213, 315, 

338-
Norra Åsbo h. (Skåne): 105.
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Norra Mjönäs (Skåne): 321.
Norwich (England): 319.
Nykøbing: 208.
Nylarsker (Bornh. V. h.): 152.
Nürnberg (Tyskland): 120, 199, 339.
Nyrup (Djurslands S. h., Rand, a.): 328.
Näsbyholm (Skåne): 321.
Næstved (Præstø a.): 152, 218. — St. Peders 

kloster: 90—93, 175, 177, 178, 179, 218, 
247, 248, 341.

Nørre h. (Mar. a.): 85. (91).
Nösslinge (Halland): 152.

O
Odense: 113. — Biskop: 54, 166, 196, 212, 

224, 343. — By og borger: 19, 174, 203, 
343. — Dominikaner: 89, 127, 174. — 
Franciskaner: 174. — Fruekirke: 127. — 
Knuds kloster: 224, 343. — Møglebro: 343. 
— Peblinger: 166, 190. — Stift: 142, 152.

Odersberga (Skåne): 321.
Odsgård (Middelsom h., Vib. a.): 60.
Ods h. (Holb. a.): 67.
Okome (Halland): 152.
Oldenburg (Tyskland): 217.
Onsild h. (Rand, a.): 132.
Onsved (Horns h., Frb. a.): 165.
♦Opmadigness (Skåne): 289.
Orebjærg (Horns h., Frb. a.): 301.
Oreby (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 68.
Oreby (Musse h., Mar. a.): 70, 71, 72, 296.
Ordrup (Volborg h., Kbh. a.): 116, 117, 118.
Ormstorp (Nørlyng h., Vib. a.): 297.
Oslo (Norge): 12.
Osnabrück (Tyskland): 310.
Oxie h. (Skåne): 105, 152.

P
Paddeborg (Hammer h., Præstø a.): 167, 245.
Parkentin (Tyskland): 18.
Patzig (Tyskland): 80.
Pelworm (Sdrj.): 41, 152.
Pernau (Estland): 155.
Polen: 338.
Pont-de-Sorgues (Frankrig): 309, 310, 318 

—20.

*Pormosa (Skåne): 321.
Povlsker (Bornh. S. h.): 206.
Prenzlau (Tyskland): 81—84.
Puy, le (Frankrig): 237.

R
Rånum (Sverige): 131 A.
Rårup (Bjærge h., Vejle a.): 75. 
Ralswieck (Tyskland): 194, 195. 
Ramdala (Blekinge): 152.
Randers (Randers a.): 39, 227.
Rendsburg (Tyskland): 14.
*Reperberg (Skåne): 339.
Reval (Estland): 70, 71, 72, 82, 86, 87, 279, 

287. — Biskop: 72, 157, 177, 178, 179, 260.
Ribe (Ribe a.): 62, 114, 152, 156. — Biskop: 

107, 114, 121, 152, 205. — By og borger: 
115, 205, 210, 220. — Frue sogn: 210. — 
St. Hansgade: 210. —Johanniter: 254. — 
Kannik og kapitel: 75, 83, 84, 152, 205, 220, 
284. — Skolemester: 210. — Stift: 152, 156, 
159. — Ærkedegn: 152, 220.

Rindelev (Hjelmslev h., Skanderb. a.): 186. 
Ring kloster (Vore h., Skanderb. a.): 96, 97, 

98, 184, 185, 186, 258, 352.
Ringsbjærg (Bjæverskov h., Præstø a.): 301. 
Ringsted (Sorøa.): 78, 131,143, 183, 223, 285, 

307, 327-
Rinkenæs (Sdrj.): 249.
Rolund (Vends h., Odense a.): 337.
Roost (N. Rangstrup h., Haderslev a.): 159. 
Roskilde (Kbh. a.): 152, 167, 222, 223, 237.

— Agnete kloster: 61, 200, 201, 332, 335, 
336. —Biskop: 4, 61, 90, 133, 139, 152, 165, 
169, 171, 178, 194, 195, 200, 201, 218, 239, 
288, 325, 332, 335, 336, 344. — By og 
borger: 116, 117, 118, 211, 234, 235, 236, 
345(?). — Clara kloster: 11, 78, 211, 236, 
242. — Dekan: 152, 194, 195, 202, 237, 242, 
312. — Dominikaner: 152. — Franciska
ner: 211, 234, 235. — Hersegade: 234, 235. 
— Kannik, kapitel og kirke: 2, 12, 24, 25,26, 
29, 3°, 35, 36, 116, 117, 118, 146, 152, 162, 
163, 165, 169, 194, 195, 237, 239, 288, 301, 
336. — Kantor: 152, 165, 239. — Knuds- 
gilde: 234, 235. — Provst: 133, 152, 161, 
J94, J95, 234, 235, 295- — Stift: 12, 16, 80,
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106, 152, 201, 237, 285, 295, 325, 332, 335.
— Ærkedegn: 152, 162.

Rostock (Tyskland): 18, 214, 219.
Rovsø (Rovsø h., Rand, a.): 39.
Rurup (N. Rangstrup h., Haderslev a.): 159.
Ryd kloster (Sdrj.): 157.
Rye (Volborg h., Kbh. a.): 312.
Rügen (Tyskland): 14, 194, 195.
Rødby (Mar. a.): 230, 231.
Röddinge (Skåne): 240.
Rønne (Bornh. a.): 206.
Rönnebergs h. (Skåne): 152.

S
Sållaretorp (Sverige): 261.
Sachsen (Tyskland): 79.
Saint Vozy (Frankrig): 152, 237.
Sakskøbing (Mar. a.): 70, 71, 72, 133, 143, 

H5-
Samsø (Holb. a.): 173, 291, 304, 332, 336.
Sanitz (Tyskland): 219.
Schwan (Tyskland): 18.
Schwerin (Tyskland): 168, 176.
Segalt (0. Lisbjærg h., Rand, a.): 328.
Sejlstrup (Børglum h., Hjør. a.): 226.
Serreslev (Børglum h., Hjør. a.): 226.
Sibbarp (Halland): 152.
Sjælland: 116, 117, 118, 152, 182, 222, 223, 

228, 300.
Sjørring (Hundborg h., Tisted a.): 69.
Skåne: 7, 37, 47, 55, 74, 76, 108, 127, 150, 

151, 152, 204, 214, 215, 232, 233, 315, 316, 
321, 339«

Skamstrup (Tudse h., Holb. a.): 234, 235.
Skanør (Skåne): 55, 152, 214, 221, 232, 233, 

3'6, 3'7, 34°-
Skara (Sverige): 12, 35, 36, 108, 152.
Ske (Ringsted h., Sorø a.): 242.
Skivholme (Framlev h., Årh. a.): 238.
Skotland: 241, 338.
Skovby (Fuglsø h., Mar. a.): 231.
Skovby h. (Odense a.): 337.
Skovbøl (N. Rangstrup h., Haderslev a.): 

159-
Skovsrode (Gern h., Skanderb. a.): 99.
Skramsholm (Djurslands S. h., Rand, a.): 

328.

Skrødstrup (Onsild h., Rand, a.): 132.
Skållvik (Sverige): 76, 77.
Skærrev (Rise h., Åbenrå a.): 215.
Skårstad (Sverige): 126.
Skørring (Framlev h., Årh. a.): 193.
Slagelse (Sorø a.): 109, 133, 202, 290, 295, 

345-
Slesvig (Sdrj.): Biskop: 4, 17, 31, 107, 121, 

160, 170, 249, 267, 280, 281, 309, 310, 318, 
320. — By og borger: 225, 263, 308. — 
Dominikaner: 309. — Franciskaner: 309. 
— Johannes kloster: 119, 149. — Kannik 
og kapitel: 73, 152, 249, 309, 318, 319. — 
Provst: 152. — Frelsers kirke: 225. — Skat
mester: 73, 305. — Stift: 152, 157, 280, 281, 
309-

Slude (Vindinge h., Svendb. a.): 42.
Sludstrup (Slagelse h., Sorø a.): 254.
Smørum (Smørum h., Kbh. a.): 167.
Snoldelev (Tune h., Kbh. a.): 349.
Solberga (Sverige): 126.
Sortebæksmølle (Sdrj.): 149.
Sorterup (Slagelse h., Sorø a.): 216.
Sorø (Sorø a.): 68, 106, 124, 131, 139, 216, 

229, 243—47, 252.
Spangager (Ramsø h., Kbh. a.): 229.
Starreklint (Ods h., Holb. a.): 300.
Stavanger (Norge): 12.
Stavern (Holland): 74, 204, 221.
Stavrby (Vends h., Odense a.): 331.
Stavsinge (Halland): 152.
Stegeborg (Møn h., Præstø a.): 298, 299.
Stenløse (Odense h., Odense a.): 166.
♦Stera (Tyskland): 152.
Sternberg (Tyskland): 18.
Stettin (Tyskland): 14.
Stevns h. (Præstø a.): 306.
Stiby (Skåne): 52, 53.
Stige (Lunde h., Odense a.): 331.
Stockholm (Sverige): 24, 25, 26, 37, 279, 287, 

3'5, 3'6.
Stralsund (Tyskland): 14, 59, 80, 101, 214, 

339-
Stridsmølle (Løve h., Holb. a.): 307.
Strångnås (Sverige): 108.
Strøby (Stevns h., Præstø a.): 327.
Strovelstorp (Skåne): 127.
Stubberup (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 91.
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Stubbæk (Lundtoft-Vis h., Åbenrå a.): 215.
Stude (Slagelse h., Sorø a.): 78.
Stobelow (Tyskland): 18.
Sundby (Sjælland): 234, 235.
Svans (Sdrj.): 249.
♦Svartestad (Skåne): 127.
Svartrå (Halland): 152.
Svendborg (Svendb. a.): 142, 147.
Sverige: 2, 7, 12, 32, 34, 38, 65, 108, 122, 126,

152, 153, '54, 3'5, 338-
Svinninge (Tudse h., Holb. a.): 180.
Sæby (Jylland): 60.
Sæby (Løve h., Holb. a.): 300.
Særslev (Skovby h., Odense a.): 190.
Sårslov (Skåne): 127, 152.
Søborg (Holbo h., Frb. a.): 173, 332.
Sodermanland (Sverige): 126.
Søfælde (Sallinge h., Svendb. a.): 42.
Sømme h. (Kbh. a.): 116, 117, 118.
Sønder h. (Djursland, Rand, a.): 6, 187, 192, 

238.
Sønder h. (Bornh. a.): 206.
Sønderborg (Sønderborg a.): 164, 172, 215.
Sondra Mjdnås (Skåne): 321.

T

Tågeskov (Bårse h., Præstø a.): 124.
Tåsinge (Sunds h., Svendb. a.): 70, 71, 72, 

83, 84, 216.
Tåstrup (Smørum h., Kbh. a.): 234, 235.
Templin (Tyskland): 168.
Thorun (Polen): 102.
Tirstrup (Djurslands S. h., Rand, a.): 192, 

328.
Tjæreby (V. Flakkebjærg h., Sorø a.) *.91, 255.
Tommarp kloster (Skåne): 44, 52, 53, 127.
Tommerup (Odense h., Odense a.): 127.
Torna h. (Skåne): 321.
Torp, Vorbjærg Torp (Nim h., Skanderb. a.): 

100.
Torslunde (Smørum h., Kbh. a.): 161, 222, 

223, 234, 235.
Torslundelille (Tune h., Kbh. a.): 301.
Torup (Strø h., Frb. a.): 332, 335, 336.
Tostarp (Skåne): 105.
Tosteberga (Skåne): 321.
Toul (Frankrig): 4.

Trålleborg (Skåne): 127, 206.
Trælløse (Tybjærg h., Præstø a.): 177, 178, 

179-
Tudse h. (Holb. a.): 67, 348.
Tune h. (Kbh. a.): 349.
Tureby (Fakse h., Præstø a.): 344.
*Turstorpsd (Skåne): 167.
Tuscolo (Italien): 269.
Tvååkra (Halland): 152.
Tved (Mols h., Rand, a.): 142.
Tybjærg (Tybjærg h., Præstø a.): 183.
Tyskland: 83, 108, 152, 214, 338. 
tyske orden: 134, 135, 136, 155, 217.
Tystofte (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 91.
Tømmerup (Ars h., Holb. a.): 33.
Tørning (Gram h., Haderslev a.): 121.
Tørslev (Horns h., Frb. a.): 165.

U

Ubberød (Odense h., Odense a.): 224.
♦Udbyskov (Gerlev h., Rand, a.): 132. 
Udlejre (Ølstykke h., Frb. a.): 234, 235.
Ugerløse (Ars h., Holb. a.): 20.
Uglerup (Tudse h., Holb. a.): 67.
Ullared (Halland): 152.
♦Ulmesbode (Vends h.? Odense a.): 337.
*Ulvelund (Mar. a.): 230.
Ungarn: 338.
Uppsala (Sverige): 16, 29, 30, 108, 152, 317.
Utrecht (Holland): 62, 267.

V (W)

Vallentuna (Sverige): 29, 30.
Vanstadtorp (Skåne): 22.
Varberg (Halland): 261, 262, 264.
Vardesyssel: 205, 220, 331.
Vedby (Falster N. h., Mar. a.): 85.
Veddinge (Ods h., Holb. a.): 296.
♦Weggetorp (måske Uglerup, Tudse h., 

Holb. a.): 348.
Vejlby (Hasle h., Årh. a.): 192, 329.
Vejlby (Djurslands S. h., Rand, a.): 187.
Vejleby (Fuglse h., Mar. a.): 88.
Vellevholm (Hovlbjærg h., Vib. a.): 8.
Vends h. (Odense a.): 337.
Vendsyssel: 226.
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Vercelli (Italien): 2, 12, 35, 36.
Werle (Tyskland): 168.
Wesenberg (Estland): 70.
Vesterås (Sverige): 108, 152, 154.
Vetterslev (Ringsted h., Sorø a.): 347.
Viborg (Viborg a.): Biskop: 69, 152, 283. — 

By: 148. — Landsting: 1, 60, 297. — Provst: 
148. — Stift: 38, 283.

Vidå (Sdrj.): 152.
Vig (Ods h., Holb. a.): 67.
Vika (Halland): 266, 306.
Villands h. (Skåne): 321.
Vilsången (Sverige): 131 A.
Vinberg (Halland): 152.
Vindatorp (Skåne): 321.
Viriderup (Tybjærg h., Præstø a.): 290.
Virckestorp (Skåne): 104.
Virring (Hjelmslev h., Skanderb. a.): 186.
Visby (Sverige): 12.
Wismar (Tyskland): 214.
Volborg h. (Kbh. a.): 11, 173.
Vor kloster (Vor h., Skanderb. a.): 257, 351.
Vor h. (Skanderb. a.): 257, 268.
Vrejlev kloster (Børglum h., Hjør. a.): 226.
Vridsløse (Smørum h., Kbh. a.): 234, 235.
Våjletorp (Skåne): 321.
Vårpinge (Skåne): 129.
Våxid (Sverige): 108.

Y
Yding (Vor h., Skanderb. a.): 257, 351.
Yllerod (Skåne): 15.
Ypern (Belgien): 204.

Ystad (Skåne): 127, 158, 206.
*Yxnanås (Skåne): 321.

Z
Zierikzee (Holland): 204.
Zutphen (Holland): 233.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h., Frb. a.): 152. 
Ærø (Svendb. a.): 70, 71, 72, 83, 84, 145, 331.

0
Ødebol (Sømme h., Kbh. a.): 116, 117, 118.
Oja (Skåne): 158, 206.
Øksenmølle (Djurslands S. h., Rand, a.): 328.
Ølsemagle (Ramsø h., Kbh. a.): 256.
Ølstykke (Ølstykke h., Frb. a.): 234, 235.
Øm kloster (Tyrsting h., Skanderb. a.): 99, 

100.
Orebro (Sverige): 7, 108, 112.
Øresund: 102, 214, 217, 221.
Ørridslev (Vor h., Skanderb. a.): 268.
Ørslev (Bårse h., Frb. a.): 123.
Ørslev (Sjælland): 234, 235.
Ørslev kloster (Fjends h., Vib. a.): 284.
Øsel (Estland): 86, 87, 155.
Øster h. (Bornh. a.): 206.
Østerlars (Bornh. 0. h.): 152.
Østermarie (Bornh. 0. h.): 206.
Østerskov (Rise h., Åbenrå a.): 215.
Øster Vedsted (Hviding h., Tønder a.): 220.
Ostra Ljungby (Skåne): 321.
Østrup (Støvring h., Rand, a.): 39.
Oved kloster (Skåne): 127.
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Artid: årlig sjælemesse.
Abbed: klosterforstander, jfr. prior. 
Abbedisse: nonneklosters forstanderinde.
Absolution: eftergivelse af skyld, bod eller 

straf for synder.
Aflad: eftergivelse af kirkelige bodsstraffe.
Aignel: fransk guldmønt, denarius auri cum 

agno.
Akolyt: gejstlig, der har modtaget den høj

este af de fire lavere vielsesgrader.
Allodie: privatgods i modsætning til lens

gods.
Annat: første års indtægt af et ledigt kirkeligt 

embede; denne indtægt tilfaldt for de min
dre embeders vedkommende biskoppen, 
for de større paven.

apostolisk: pavelig, idet paven regnede sig 
for apostlen Peters efterfølger og arvtager 
som biskop i Rom.

Apostolat: pavens betegnelse for sit embede 
som apostlen Peters efterfølger.

Arnegæld: årlig skat, som svaredes af de en
kelte familier i de jyske købstæder, jfr. 
midsommergæld.

Askeonsdag: i. fastedag.
Bakkalaureus: indehaver af den laveste 

akademiske grad.
Baldakin: oprindelig betydning: tronhimmel 

over sakramentet, når dette bæres i pro
cession eller bringes til syge.

Band: udelukkelse fra kirken og dens nåde
midler.

Baron: stormand.
Bede: en på øvrighedens anmodning ved

taget skat eller ydelse.
Benediktiner: munkeorden, stiftet af Benedikt 

af Nursia 529.

Beneficie: de til et kirkeligt embede henlagte 
midler til indehaverens underhold, der
næst et sådant embede.

Bispetiende: den tredjedel af tienden, der 
tilfaldt biskoppen.

Bol: en inddeling af de enkelte landsbyers 
tilliggender i varierende kvotadele.

Bord: se fællesbord.
Breviarium: middelalderlig liturgisk skrift, 

indeholdende tidebønner og kort vejled
ning for gudstjenesten.

Bryde: forvalter af en gård.
Bulle: pavebrev, navnet stammer fra den 

kapsel (bulla), hvori seglet indesluttedes.
Byfred: 1) den særlige retsbeskytteelse, der 

herskede indenfor en bys område. 2) en 
bys område.

Bygningsfond: fabrica, kirkens formue.
Bymænd: indbyggere i købinger.
Caletravaorden: spansk ridderorden til be

kæmpelse af maurerne.
Camaldolenser: italiensk munkeorden med 

hovedvægt på eremittilværelsen.
Cartheuser: munkeorden, stiftet 1084 af 

Bruno af Koln.
Cistercienser: munkeorden, stiftet 1098 af 

Robert i Cistercium.
Cluniacenser: munkeorden, stiftet i 910 af 

Berno i Cluny.
Dagtingning: processuel forhandling.
Dekan: højtstaaende dignitar, der ofte fun

gerede som kapitlets præsident.
Dekanat: dekans embede.
Dekretaler: samlinger af pavebreve af rets

stiftende karakter.
Denar: = penning.
Digniteter: de højeste embeder ved et kapitel

2. Række. XI. 20
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som ærkedegn, provst, dekan og kantor, 
jfr. personat.

Distribution: fordeling af penge blandt de 
kanniker, der overværer den daglige guds
tjeneste.

Dominikaner: sortebrødre, tiggerorden, stif
tet 1216 af spanieren Domingo Guzman.

Domkapitel: se kapitel.
Domprovst: provst ved et domkapitel.
Drost: højeste rigsembedsmand.
eksimerede: fri tagne for deres nærmeste 

overordnedes jurisdiktion.
Fang: en landsby el. en herregårds hele 

område.
Fed: de hanseatiske byers afmærkede om

råder på skånemarkederne, indenfor hvilke 
særlige retsregler gjaldt.

Floriner, guldfloriner eller gylden: en opr. 
florentinsk guldmønt med byvåbnet en 
lilie (flos) som præg. Udmøntet i Firenze 
fra 1252, senere også andetsteds. Vægt: 
5,4 S-

Foged: kgl. lensmand, der besørgede lokal
forvaltningen og opkrævede de lokale 
afgifter.

Fogedi: en fogeds embedsområde.
Forkøb: køb, der finder sted inden den egl. 

markedshandel begynder.
Forlover: garant for en overenskomsts over

holdelse.
Forte: en landsbys fællesveje, samlingsplads 

for kreaturer og Ign.
Forøger: middelalderlig gengivelse af den 

tyske kejsertitels »Augustus« (Mehrer des 
Reichs).

Franciskaner: gråbrødre, tiggerorden, stiftet 
omkr. 1210 af Frans af Assisi.

Fredkøb: bøden, som den fredløse betalte 
kongen for at genvinde sine borgerlige 
rettigheder.

Frugt: udbytte.
Fægang: græsgang, græsning.
Fædrift: = fægang.
Fællesbord: gods, hvis indtægter går til et 

gejstligt samfunds underhold.
Fælleshånden: lensretligt udtryk for at flere 

på en gang havde del i forleningen.

Gårdsæde: fæster af en husmandslod, hvis 
vederlag for fæstet fortrinsvis bestod i 
arbejde for ejeren.

Generalkapitel: årlig sammenkomst af ud
sendinger fra de store munkeordener.

Generalkoncil: almindeligt kirkemøde under 
pavens forsæde, f. eks. i Vienne 1311.

Generalvikar: biskoppens stedfortræder i ud
øvelsen af den gejstlige jurisdiktion.

Gilde: forening eller broderskab, i hvilket 
en gruppe af borgere sluttede sig sammen 
til gensidig hjælp og beskyttelse.

Gråbrødre: = franciskaner.
Grandimontaner: eremitorden, stiftet i 11. 

årh. af Stefan de Auvergne.
Grot: latin grossus = stor, betegner ofte en 

beregning efter vægten af et møntsteds 
store mønter. I Danmark kun om den fran
ske toursmønt, idet både den store og de 
små toursmønter herhjemme kaldtes grot, 
de store (vægt 3,93 g) for skilling grot, de 
små (som i Frankrig benævnedes turonen- 
ses parvi) blot for groter.

Guardian: forstander for et franciskaner
kloster.

Guldfloriner, se floriner.
Guldregal: fransk guldmønt, præget 1. gang 

1266.
Gylden, se floriner.
Gælkær: leder af den kgl. forvaltning i Skåne, 

især på skånemarkederne.
Helligåndshus: helligåndsordenens hospita

ler. Denne orden, efter sit symbol duen 
også kaldet duebrødrene, havde alene til 
formål at pleje de syge.

Helgbrud: brud på de kirkelige helligdags
bestemmelser.

Helligbrøde: Vold i helgtiderne, dernæst 
bøderne for en sådan vold.

Hjemsøgning: = hærværk. 
Hofdommer:
Hofmarsk:
Hofmester:

brandenburgsk hofembede.

Hovedstol: den oprindelige kapital uden
påløbne renter.

Humiliater: en gren af Benediktinerordenen,
oprettet i 12. årh.
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Husfred: ifølge landskabslovene var der 
særlig strenge straffe for at begå vold i 
en anden mands hus.

Højmester: leder af den tyske orden.
Høvedsmand: lensmand på en kongelig borg 

med civil og militær myndighed.
Immunitet: fritagelse for skatter og ydelser. 
Indiktion: et års plads i en 15 årsperiode. 
Inne: Navn på en arbejdsydelse til kongen 

eller dennes afløsning af en pengeaf
gift.

Interdikt: forbud mod offentlig gudstjeneste, 
forvaltning af sakramenterne og kirkelig 
jordfæstelse.

Introitusbøn: den faste indledningsbøn ved 
messen. Begyndelsesordene af introitus- 
bønnerne anvendtes som betegnelse for den 
søndag, da den pågældende bøn blev bedt. 
I dette bind forekommer: Judica = 5. søn
dag i fasten. — Lætare = søndagen mid- 
faste. — Passio = Judica. — Oculi mei 
semper = 3. søndag i fasten. — Quasi modo 
geniti = 1. søndag efter påske.

Irregularitet: udelukkelse fra at kunne ordi
neres eller fra at kunne modtage en højere 
vielsesgrad.

Johanniter: kirkelig ridderorden, hvis oprin
delige formål var at pleje og værne pil
grimmene i det hellige land.

Judica: se Introitusbøn.
Junker: ung fyrste eller fyrstesøn.
Justitiar: dommer på kongens retterting. 
Kammermester: forvalter af en finanskasse. 
Kannik: medlem af et domkapitel.
Kanonikat: kanniks embede.
kanonisk: i overensstemmelse med kirke

rettens bestemmelser.
Kansler: kancelliets chef.
Kantor: korsangens leder indenfor kapitlet. 
Kantorat ell. kantorie: kantors embede.
Kapellan: præster, der i modsætning til 

sognepræster kun betjente enkelte personer 
eller grupper af personer med de kirkelige 
sakramenter.

Kapitel: forsamling af ligeberettigede perso
ner ved samme gejstlige institution, hyp
pigst om kannikerne ved en dom- eller
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kollegiatkirke, men undertiden også om 
munkesamfund.

Kardinal: de høje gejstlige i Roms stift: der 
skelnes mellem kardinalbisper, kardinal
diakoner og kardinalpræster.

Karene: 1) fasteperiode på 40 dage. 2) 40 
dages kirkebod.

Klerk: en person, der har fået tonsur og er 
indviet i de gejstlige grader men ikke har 
nået den sidste grad, sacerdosgraden.

Kogge: bredt skib med rundet for- og bag
stavn.

Kollats: overdragelse af et kirkeligt embede.
Kollegiatkirker: kirker som uden at være 

bispekirker ledes af et kapitel.
Kollegie: gejstlig sammenslutning.
Kollektor: opkræver af afgifter til paven.
Kommendator: forstander for ridderorde

nernes huse.
Koncil: kirkemøde.
Konsekration: indvielse.
Konvent: et klosters munkesamfund.
Korporlig ed: ed svoret med hånden på 

biblen, en relikvie eller anden hellig ting.
Kulmet: estnisk rummål.
Kurien: pavestolen.
Kustode: forstander for en underafdeling af 

en ordensprovins hos franciskanerne.
Kværsæde: årlig afgift af visse jorder for 

fritagelse for leding.
Kyndelmisse: missa candelarum — jomfru 

Marias renselsesfest = 2. febr.
Kældermester: en biskops el. et klosters øko

nomiske forvalter.
kølnsk vægt: 233,85 g.
Låsebrev: det sidste brev i en retsforfølgning 

hvorved en omstridt besiddelse efter 4 
dombreve endeligt tilkendes brevets inde
haver.

Lagmand: formand for et landsting i Sverige.
Landbo: fæster (på åremål).
Landbostavn: 1T . ? en fæstegard.Landbosted: J
Landeværn: forsvarskrig, modsat leding.
Landstingshører: landstingets formand.
Leding: pligt til at gøre krigstjeneste eller 

til i stedet at betale en skat.
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Ledingshavne: skattelæg, dernæst selve skat
ten heraf.

Ledingspenge: ydelse for fritagelse af ledings
pligten.

Legat: pavelig udsending med overordnet 
kirkelig myndighed indenfor sit område.

Lektie: stykke af den hellige skrift, kirke
fædrene, helgenlegender osv.

Lispund: ca. 8 kg.
Livgeding: en fyrstelig enkes underhold.
Lundegård: den ærkebiskoppelige gård i 

Lund.
Læst: rummål for korn, som varierede (40 

tønder rug og hvede, 48 tønder byg, 80 
tønder havre) idet værdien toges i betragt
ning.

Lætare (Jerusalem): søndagen midfaste.
Madskab: husstand.
Majuskler: store bogstaver.
Mandsed: ed aflagt til lensherren.
Manipulus florum: botanisk håndbog.
Marieriddere: den tyske orden.
Mark: møntenhed, deltes i 8 øre å 3 ørtug 

å 10 ell. 12 penninge.
Markgreve: greve over et grænselandskab, 

en mark.
Mark penge ell. gængs, ell. kobber, ell. 

sjællandsk (skånsk) o. s. v.: mark, hvis 
sølvindhold ikke var fuldvægtigt.

Marsk: hærens chef.
Masse d’or: fransk guldmønt, denarius 

auri cum massa (efter sceptret i kongens 
hånd).

Messe: den gudstjeneste, hvor alterets sakra
mente finder sted.

Midsommergæld: årlig skat, som udrededes 
af de enkelte familier i købstæder øst for 
Lillebælt, jfr. arnegæld.

Minuskier: små bogstaver.
Møntmester: lederen af en udmøntning.
Møntpenninge: afgift af møntstedet til kon

gen.
Nam: beslaglæggelse af modpartens ejen

dele.
Nuntius: pavelig udsending.
Obol: V2 penning.
Oculi mei semper: se Introitusbøn.
Official: stedfortræder. I den verdslige for

valtning om underfogeder, f. eks. herreds
fogeder.

Ombudsmand: = foged.
Orfejde: edelig løfte af en dræbt persons 

frænde om ikke at tage hævn for drabet.
Otting: Vs af et b°l e^er et skattelæg.
Palliet: skulderbort af uld med sorte kors, 

som paven overrækker ærkebispen som 
tegn på hans værdighed.

Passionssøndag: = 5. søndag i fasten.
Paternoster: Fadervor.
Patriark: titel for visse biskopper i sydevropa 

og Orienten med særlige forrettigheder.
Patron: den, der har opført og udstyret en 

kirke eller et kirkeligt embede, og sammes 
arvinger.

Patronatsret: ret til at disponere over besæt
telsen af en kirke ell. kirkelig institution 
i kraft af stillingen som patron.

Pebling: skoleelev.
Penning: se mark.
peremptorisk: uden mulighed for udsæt

telse.
Personat: højere gejstlige embeder, hvis 

indehaver repræsenterede embedet som 
juridisk person.

St. Peter ad cathedra = 22/2.
St. Peter ad vincula = Vs*
Peterspenge: årlig afgift til pavestolen.
Pfalzgreve: greven i det tyske landskab 

»die Pfalz« ved Rhinen.
Podesta: italiensk borgmester.
Primas: ærkebiskop som står over en anden 

ærkebiskop, f. eks. Lund over Uppsala.
Prior: forstander for visse klostre (domini

kanere, præmonstratensere, johannitere, 
benediktinere).

Provincialkapitlet: møde af en kirkeprovins’ 
gejstlige under ærkebispens forsæde.

Provincialminister: leder af en franciskaner
provins.

providere: se provision.
Provision: pavelig embedsbesættelse.
Provst: gejstlig forstander for et kapitel 

(domprovst) eller for et distrikts gejstlig
hed (herredsprovst).

Præbende: de indtægter, der er tillagt et 
givet kannikedømme.



Foreløbig ordliste 309
Præceptor eller Kommendator: forstander 

for et johanniterklosters hus (en slags 
filial i byerne).

Prælat: høj gejstlig.
Præmonstratenser: en kannikeorden, der 

levede efter den skærpede augustinerregel, 
stiftet af Vorbert af Xanten.

Præsentation: indstilling til et gejstligt em
bede.

præsentere: indstille til et gejstligt embede.
Pund grot: 20 skilling å 12 grot.
Pund sterling: 20 skilling å 12 penning.
Pønitens: anger og bod.
Pønitentiar: pavelig embedsmand, der ud

delte absolution i tilfælde, hvor svære for
seelser var henvist til kurien.

Quasi modo geniti: se Introitusbøn.
Redskud: pligt til at yde kongen og hans 

følge befordring.
Regal: sølvmønt.
regelbunden: d. v. s. en gejstlig, der er bun

det af en ordensregel.
Reservation: pavens ret til at forbeholde sig 

besættelsen af ledige gejstlige embeder.
Residens: kannikernes faste bopæl i stifts

byen.
Romerskat: se Peterspenge.
Sagefald: kronens ret til bøder og selve 

bøderne.
Saghører: leder af et ting.
Sakristan: kannik, der forestod opbevaringen 

af kapitlets kostbarheder.
Sakristi: domkirkens skatkammer.
Sandemænd: nævninger i visse sager (drab, 

sår, voldtægt, hærværk, markskel).
Scabiner: et kollegium i hollandske byer 

med både dømmende og administrativ 
myndighed.

Sekret: mindre segl til mere privat brug.
Seksårstiende: en i 1312 på kirkemødet i 

Vienne vedtaget afgift af gejstligheden 
for 6 år med det formål at generobre det 
hellige land.

Seneskal: fransk embedsmand, svarende til 
drosten i Danmark.

Servitium commune eller servispenge: afgift 
til det pavelige kammer af bisper og højere 
gejstlige i anledning af deres udnævnelse.

Skatmester: kannik, der leder et kapitels 
økonomiske anliggender.

Skattejord: gengiver latin: terra in censu. 
Skilling: = solidus = 12 penning lybsk ell.

12 groter ell. 12 penning sterling. 
Skippund: = 20 lispund å 16 pund. 
Skolar: studerende.
Skolemester: kannik der forestod domskolen. 
Skyldjord: brugt synonymt med skattejord 

for det latinske udtryk: terra in censu.
Skæppe: rummål, hvoraf der gik 240 på en 

læst hvede, 288 på en læst byg og 480 på 
en læst havre.

Solidus: = skilling.
Sone: forlig.
Spedalskhus: hospitaler for spedalske, sæd

vanligvis indviet til St. Jørgen og liggende 
uden for byerne.

Sterling: engelsk mønt, 1 pund å 20 skilling 
å 12 penning.

Stud: årlig afgift af fast ejendom, som 
erlagdes til kongen.

Subsidium: ekstraordinære skatter.
Svend: gengiver det latinske famulus, der 

både kan betyde væbner og svend.
Synode: møde af et stifts gejstlige under 

bispens forsæde.
Toft: den til hver gård hørende indhegnede 

plads med huse, have o. 1. I byerne= 
grundstykke.

Torveørtug: afgiften af torvehandelen. 
Tournois: = toursmønt.
Toursmønt: sølvmønt fra Tours (13.—15. 

årh.).
transsumpt: gengivelse af et ældre brev i 

et yngre.
Travenøl: øl fra Trave, d. v. s. lybsk øl.
Trinitatis: 1. søndag efter pinse.
Underpant: pant, som i modsætning til 

håndpant ikke overgives panthaveren.
uskrabet: = uraderet.
ustunget: = uigennemskåret. Ved at gennem

skære et dokument ophævede man dets 
gyldighed.

Verdensgejstlig: de gejstlige, der ikke til
hørte en munkeorden.

Vidimation: = vidisse.
vidimere: udstede en vidisse.
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Vidisse: bevidnet kopi af et andet doku
ment.

Vigilier: de gudstjenester, der fandt sted 
om natten før en festdag.

Vikar: stedfortræder i et gejstligt embede.
Virning: vurderingssum, nemlig af det inven

tar ell. den besætning, der følger med en 
ejendom ved forpagtning ell. lign., og som 
skal tilsvares ved fratrædelsen.

Vragret: (kongens) ret til de på landets 
kyster inddrevne vrag.

Væbner: armiger, a wapn, adelsmand, der 
ikke har opnået ridderværdigheden.

Værn: kongelig beskyttelse.
Ærkedegn: højtstående kannik ved et ka

pitel.
Ærkepræst: tilsynsførende med et distrikts 

præster = provster.
Økonom: kannik, der forvalter stiftets øko

nomi under bispevakance.
Øre 1 ._ > se mark.Ørtug 1




