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Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed. Aargang 1877 og 1956. Kbh.
Akærske reg. = Registratur over Breve paa
Aakjær 1611, trykt ÆA. II 113—66.
Ålborghus reg. = Registratur over Breve på
Aalborghus (1573 og 1578), trykt ÆA. III
1—76.
Århusbogen = Kgl. Bibi. Kbh., E Donatione
Variorum 53,2°.
Aarsberetn. fra Geheimearch. = Aarsberetninger fra det kgl. Geheimearchiv. I—V.
Kbh. 1852—76.
Acta Pont. = Acta pontificum Danica. I—
VIL Kbh. 1904—43.
Acta Pont. Svec. Garn. = Acta Pontificum
Svecica I. Acta cameralia I. Sthlm 1936.
Alling kl. reg. = Registratur over Alling Klo
sters Breve (1580), trykt ÆA. II 167—94.
Annales Danici = Annales Danici medii
aevi. Ed. Ellen Jørgensen, Kbh. 1920.
Anne Krabbes Kopibog = Kgl. Bibi., Kbh.
GI. kgl. Sml. 844, 2°.
Antvorskov kl. reg. = Registratur over Ant
vorskov Klosters Breve (1607), trykt ÆA.
IV 57—274Arhnung=J. O. Arhnung, Roskilde DomkapitelsHistorie. I. Tiden indtil 1416. Kbh. 1937.
B 29. Sv. RA. »Specification uppå dhee breef
och documenta, som till Lunde dombkyrckio tillhöriga finnas« (før 1693) ( = Skånebrevsfortegnelsen).
B 30. »Extracter af åthskillige breef« (omkr.
1685). Udkast til B 29, Sv.RA.
Bartholin = Th. Bartholin, Collectanea. Kgl.
Bibl., Kbh. E donatione variorum 1, 2°.
Bartholin, Annales = Th. Bartholin, Annales
ecclesiae Danicae. Kgl. Bibi., Kbh. E don.
var i, 20. XX.
Baxter, J. H. and Johnson, Ch., Medieval
Latin Word-List. London 1934.
Bircherod = Jakob Bircherod, Kgl. Bibi., Ny
kgl. Sami. 404, 2°.

Bunge, F. G. v., Das Herzogthum Estland
unter den Königen von Dänemark. Gotha
1877.
Bullarium Romanum, Magnum, ed. C. Cherubinus. I. Rom 1691.
Børglum kl. reg. = Registratur over Børglum
Klosters Breve (1542), trykt ÆA.III 77—108.
C = Decreti pars secundi. Causæ, udg. af E.
Friedberg, Corpus Iuris Canonici I 357—
1292.
C = Codex lustianus, udg. af Paul Krueger:
Corpus Iuris Civilis. II. Berlin 1892.
Gypræus, Hieronymus, Kgl. Bibl., Gl. kgl.
Sami. 1048, 2°.
Cypræus, J. A., Annales Episcoporum Slesvicensium. Köln 1634.
Gypræus, Povl, Kgl. Bibl., Gl. kgl. Sami.
1047, 2°.
Danmarks Adels Aarbog. XI. Kbh. 1894.
Danmarks gamle Købstadlovgivning I—IV,
udg. af Erik Kroman. Kbh. 1951—60.
Diplomatarium Arna-Magnæanum, ed. G. J.
Thorkelin. I—II. Kbh. 1786.
Diplomatarium Norvegicum ff. Chria. 1853 ff.
DKS. = Danske kongelige Sigiller. Samlede af
Henry Petersen, udg. af A. Thiset. Kbh.
1917DRB = Danmarks Riges Breve udg. af Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab under
ledelse af Franz Blatt. 1., 2. og 3. række I ff.
Kbh. 1938 ff.
E 102 a = »Excerpta diplomatum. E 102 a.
Biörners m. fl. Extracter« (omkr. 1685). Ud
kast til B 29. Sv.RA.
Eline Gøyes Jordebog = Fru Eline Gøyes
Jordebog med tilhørende Brevuddrag, udg.
af A. Thiset. Kbh. 1892.
Ericus Olai, Historia Svecorum, udg. af J.
Messenius: Scondia illustrata XII. Sthlm.
1615.
Esrombogen = Codex Esromensis. Kgl. Bibi.
Kbh. E donatione variorum 140, 40.
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Eubel, G., Hierarchia Catholica. I. Münster
1898.
Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Ghronologia rerum Danicarum secunda, trykt
SRD I 266—334.
Hamsfort, Corn., Odense bispekrønike i for
skellige redaktioner, Kali668,8°. Kgl. Bibi.,
Kbh.
Hans UB. = Hansisches Urkundenbuch. I ff.
Halle 1876 AF.
Hasse, P., Das Schleswiger Stadrecht. Kiel
1880.
Heimbucher, M., Die Orden und Kongrega
tionen der katholischen Kirche. I—III.
Paderborn 1907—08.
Helms, H. J., Næstved St. Peders Kloster.
Næstved 1940.
Hennes, J. H., Urkundenbuch zur Geschichte
des Teutschen Ordens. II. Mainz 1861.
Hvitfeld = A. Hvitfeld, Danmarckis Rigis
Krønicke 40,1—IV. Kbh. 1599—1603. Fol.
I—II Kbh. 1650—52.
Hvitfeld, Bispekrøn. = A. Hvitfeld, Bispers
Krønicke. Kbh. 1604. Folioudgave smsts.
1650.
Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische
Geschicte und Altertumskunde. I ff.
Schwerin 1836 ff.
Kalundborgske registratur (1476), trykt ÆA.
I 1—86.
Kalundborgske reg. (1551) = Registratur
over Brevene paa Folen paa Kalundborg
1551, trykt ÆA. IV 1—81.
Kinch, J., Ribe Bys Historie og Beskrivelse.
I. Ribe 1869.
Langebek = Langebeks
Diplomatarium
(Rigsarkivet).
Liber Daticus Roskildensis, udg. af A. Otto.
Kbh. 1933.
Lundebogen = Sv.RA. Registrum ecclesie
Lundensis (1494).
Lunde kapitels gavebøger = Libri memori
ales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels
Gavebøger. Udg. ved C. Weeke. Kbh.
1884—89.
Lunde kap. reg. = Registratur over Breve i
Lunde Kapitels Arkiv (1425), trykt ÆA.
v. 123—74.

Lüb. UB. = Codex diplomaticus Lubecensis.
Urkundenbuch der Stadt Lübeck. I ff. Lü
beck 1843 ff.
Løgumbogen = Kgl. Bibi., Kbh. Ny kgl.
Sml. 881, 2°.
Mekl. UB. = Meklenburgisches Urkunden
buch. I ff. Schwerin 1863 ff.
Monumenta Germaniæ Historica. Scriptores
XXII. Hannover.
Noodt, J. F., Beyträge zur Erläuterung der
Civil-, Kirchen- u. Gelehrten-Historie der
Herzogthümer Schleswig u. Holstein. Hambürg 1744—53.
Næstved klosters registratur = Næstved St.
Petri Klosters Registratur (Næstved Gave
bog) : Herlufsholm Arkiv (1528), trykt SRD
IV 335—406.
Odensebogen = Uppsala Univ. Bibi. De la
Gardies Donation nr. 39.
Odense St. Hans kl. reg. = Registratur over
Breve i Odense St. Hans Klosters Arkiv
(1558), trykt ÆA. V 603—42.
Odense St. Knuds Klosters Registatur =
Registratur over Breve i Odense St. Knuds
Klosters Arkiv (1548 og senere), trykt ÆA.
V 175—269.
Olrik, J., Valdemar Sejrs Sønner og den store
Ærkebispestrid. Kbh. 1908.
Paludan-Müller, C., Om St. Hans Kloster i
Odense 1831.
Pavelige kopibøger = Registra Auinionensia
og Registra Vaticana, Vatikanarkivet.
Pavelige regnskabsbøger = Introitus et exitus
og Obligationes et solutiones, Vatikan
arkivet.
Perlbach, M., Pommerellisches Urkunden
buch. I. Danzig 1892.
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—IV. Kbh. 1894—1912.
Resen = P. H. Resen Atlas Danicus (Uldall
186, 2°. Kgl. Bibi., Kbh.).
Ribe kapitels reg. = Registratur over Breve i
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Ribe Kapitels Arkiv (1553), trykt ÆA. 319
—461.
Rigens dombog 1540—44, Rigsarkivet, Kbh.
Roskilde Agnete kl. reg. = Registratur over
St. Agnete Klosters Breve i Roskilde (1575),
trykt ÆA. IV 275—90.
Roskilde Clara reg. = Registratur over Breve
i Universitetets Arkiv, hovedsagelig fra Ros
kilde Claræ Klosters Arkiv (1586), trykt
ÆA. V. 559—601.
Roskildegårds reg. = Registratur over Breve
på Roskildegård (omkr. 1570), trykt ÆA.
HI 3I3—74Schäfer = Dietrich Schäfer, Das Buch des
lübeckischen Vogts auf Schonen. Halle
a. S. 1887.
Silkeborgske reg. = Registratur over Brevene
paa Silkeborg 1558, trykt ÆA. II 1—111.
Skånebrevsfortegnelsen, se B 29, B 30, E
102a.
Skanderborgske reg. = Skanderborgske Re
gistratur (1606), trykt ÆA. I 161—276.
Sorø gavebog = GI. kgl. Saml. 2485, 40, Kgl.
Bibi., Kbh., trykt SRD IV. 463—531.
SRD = Scriptores Rerum Danicarum, ed.
J. Langebek etc. I—IX. Kbh. 1772—1878.
Stephanius = Stephanius, Systema. Univ.Bibl.,
Uppsala, de la Gardies Donation 25—29.
Suhm = P. F. Suhm, Historie af Danmark.
I—XIV. Kbh. 1792—1828.
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Terpager = P. Terpager, Ripæ Gimbricæ,
Flensborg 1736.
Thorkelin, G.J., Samling af danske Kirkelove.
Kbh. 1781.
Waitz, G., Schleswig-Holsteins Geschichte. I.
Göttingen 1851.
Weeke, se Lunde kapitels gavebøger.
Vestervig klosters registratur 1599, trykt ÆA.
III 131—70.
Viborg stifts reg. = Registratur over Viborg
Stifts Breve (1540erne og 1574), trykt ÆA.
II 201—360.
VI = Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii papæ VIII, udg. af E. Friedberg, Cor
pus Iuris Canonici II 929—1124.
Videnskabernes Selskabs Skrifter. 5. rk., hist.phil. afd. IV. Kbh. 1872.
Vordingborgske reg. = Vordingborgske Re
gistratur (1476), trykt ÆA. I 87—160.
X = Decretalium Gregorii Papæ IX, udg. af E.
Friedberg,Corpus Iuris Canonici II 1—927.
Yngre kalundborgske registratur se Kalundborgske registratur 1551.
Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte
der Herzogthümer Schleswig, Holstein und
Lauenburg. VIII. Kiel 1878.
ÆA. = De ældste danske Archivregistraturer
I—V. Kbh. 1854—1910.
Æbelholtbogen = Kgl. Bibl., Additamenta
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1337. 10. januar.

1

Dominikanerprioren Bent og franciskanernes kustos Gerlak i Roskilde samt ros-

kildeborgerne Gynceke Gyncelinsen og Jens Tuesen vidimerer Ingvar Hjorts to breve
af 1328 8. september.

Origninal i rigsarkivet.

roder Bent, prior for dominikanerne i Roskilde, broder Gerlak, kustos
for franciskanerne sammesteds, Gynceke Gyncelinsen og Jens Tuesen,
borgere i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set de nedenfor afskrevne breve, udstedte af af
døde ridder herr Ingvar Hjort under hans ægte, uskadte og hele segl og
uskrabede, ustungne, ufordærvede og umistænkelige i enhver henseende og
af følgende ordlyd: Ingvar kaldet Hjort til alle, som ser dette brev (o.s.v.
= DRB II 10 nr. 52—53). Vi bevidner under forbehold af enhvers ret, at
vi har set dette. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1337 fredagen efter helligtrekongers dag.

B

1337. 13. januar. Avignon.

2

Pave Benedikt 12. pålægger benediktinerordenen i Danmark at overholde hans
bulle af 1336 20. juni om ordenens organisation.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner, alle abbeder priorer og dekaner og andre personer
af de sorte munkes orden1), som giver møde på det næste provinsialmøde i kongeriget Danmark, hilsen.
Med faderlig omsorg og vågent blik bestræber vi os for at skabe frelsebringende og lykkelige vilkår for de sorte munkes orden, og derfor har vi
efter forudgående moden overvejelse til dens gavn og trivsel udstedt nogle
statutter og anordninger, som vi har villet og befalet og vil og befaler skal
overholdes overalt indenfor denne orden til evige tider, således som det
fyldigere indeholdes i samme statut og anordning, bekræftet med vor

T

2. Række. XII. — i

Nr. 3

13. januar 1337

2

bulle2). Derfor pålægger vi Eder alle med apostolisk brev, at I redebont og
ærbødigt modtager fornævnte anordninger og statutter, som med modent
overlæg er opstillet og samlet i en enhed, og som vi sender Eder under vor
samme bulle, og at I nøjagtigt efterlever disse, da de har Eders åndelige
trivsel og hele den omtalte ordens anseelse for øje, og at I, for så vidt det
står til Eder, lader dem efterleve af andre, så at Eders lys kan lyse for men
neskene med gode gerninger3) og den himmelske fader stadigt kan prises i
dem. Givet i Avignon den 13. januar i vort (pontifikats) tredie år.
1) d.v.s. benediktinerne. — 2) ved bullen Summi magistri, også kaldet Benedictina, af
1336 20. juni (Bullarium Romanum I. (1691) 241) organiseredes den tidligere løst sam
menknyttede benediktinerorden i 36 provinser; hver provins skulde hvert 3. år afholde
et generalkapitel, jf. Heimbucher, Die Orden u. Kongregationen d. katholischen Kirche
I 284 og Helms, Næstved St. Peders Kloster 243. — 3) jf. Math. 5,16.

1337. 13. januar.

3

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Peder Skåning har skanket St. Mikkels
kirke i Lund en gård sammesteds.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

idnesbyrd af ærkebiskop Peder af Lund om, at en borger i Lund,
kaldet Peder Skåning, skænkede en gård, liggende i Lund på Vester
gade, til St. Mikkels kirke. Dateret ottendedagen efter helligtrekongersdag
1337-

V

2. Udskast til Skånebrevsfortegnelsen.

iskop Peders vidnesbyrd, dateret 1337 og indeholdende Peder Skånings
gavebrev til præstebordet ved St. Mikkels kirke i Lund på en gård,
beliggende i Lund mod vest i staden, tilligemed en have.

B

1337. 31. januar.

4

Niels Mortensen skøder Bosjd kloster en gård i Lund.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

.Tiels Mortensens skødebrev, givet nonnerne i Bosjd kloster på en gård
il i Lund i St. Povls sogn. Givet fredag før kyndelmisse.

2. februar 1337

3

Nr. 6

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

iels Mortensens skødebrev givet nonnerne i Bosjö på hans gård i St.
Povls sogn, hvilken gård han dyrt købte af Peder Brodersen Sknop
pe1). År 1337.

N

1) en anden tekst har Skioppe.

1337. 31. januar. Lund.

5

Rådet i Lund fritager Niels Mortensen for alle ydelser af sin gård i Lund.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

rihedsbrev af borgmester1) og råd i Lund til Niels Mortensen, borger
sammesteds, for alle ydelser, som skulde udredes af den gård, som før
omtalte boede på, liggende i St. Povls sogn. Givet i Lund fredagen før
kyndelmisse 1337.

F

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

orgmesteren1) och rådmændenes eftergivelses- eller frihedsbrev, givet
Niels Mortensen, for al den skat eller tynge, som han skulde udrede til
dem af sin gård i St. Povls sogn. Givet 1337.

B

1) borgmester og råd er vistnok en forkert anvendelse af en stereotyp vending af registra
toren (17.årh.), eftersom borgmesterinstitutionen ellers ikke kendes så tidligt i Lund;
rimeligvis har originalen haft aduocatus (Lundensis).

1337. 2. februar.
Jens Nielsen af Varpelev pantsætter Klaus Fos sit gods i Lille-Heddinge og
Renge.

Original i rigsarkivet.

ens Nielsen af Varpelev til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
gud.
I skal vide, at jeg i sandhed skylder den gode mand, nærværende brev
viser Klaus Fos 4 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, at betale fuldt ud på
sidste ting inden førstkommende Mortensdag; herfor pantsætter jeg med
dette brev samme Klaus min gård i Lille-Heddinge, på hvilken Salomon
bor, og alt mit gods i Renge på det vilkår, at hvis jeg svigter med betalin-

J

Nr. 7

2. februar 1337

4

gen til nævnte termin, skal omtalte Klaus årligt oppebære frugterne af
samme gods, indtil det lovligt indløses hos ham, og med den yderligere
tilføjelse, at uanset hvilken tid på året efter fornævnte termin dette gods
indløses, skal føromtalte Klaus dog fuldt ud oppebære det års frugter af
nævnte gods, uden at det i mindste måde skal afregnes i hovedstolen. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1337 kyndelmissedag.
1337. 2. februar.

7

Henrik Pedersen af Næsbyhoved pantsætter Oluf Pedersen af Nyrup sit gods i

Orebjærg og Dalby i Horns herred.
Original i rigsarkivet.

enrik Pedersen af Næsbyhoved til alle, som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg og mine arvinger i sandhed står i
skyld og gæld til den velbyrdige mand Oluf Pedersen af Nyrup og hans
rette arvinger for 20 mark lødigt (sølv), at betale på første ting efter mik
kelsdag; herfor pantsætter jeg ham med dette brev alt mit rørlige og urør
lige gods i Orebjærg og Dalby i Hornsherred med alt dets tilliggende vådt
og tørt, intet undtaget, på det vilkår, at han årligt skal oppebære frugterne
og afgifterne af nævnte gods uden nogen afkortning i hovedstolen, indtil
nævnte gods på lovlig vis indløses af mig eller mine arvinger hos ham eller
hans arvinger for fornævnte sum penge; og i det år, hvor det indløses, skal
nævnte Oluf Pedersen eller hans arvinger oppebære frugterne og afgif
terne af godset. Derfor forpligter jeg mig med dette brev til at hjemle oftnævnte gods for ham og hans arvinger mod krav og hindringer fra enhver.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1337 kyndelmissedag.

H

1337. 3. februar. Bosjb.
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Prioren Jens i Bosjd lover, at Niels Mortensens datter som nonne årligt skal have

3 mark skånsk af den gård i Lund, han har skænket klostret.
1. Skånebrevsfor tegneisen.

rioren Jens i Bosjd kloster afsluttede en kontrakt med Niels Mortensen,
at dersom Niels Mortensens datter kom ind i klostret, skulde hun af

P

5. februar 1337

5

Nr. 9

den gård, han havde skænket1), årligt have 3 mark sølv i skånske penge.
Givet i Bosjd St. Blasius’ dag.
2. Udkast a til Skdnebrevsfortegneisen.

ens, prior i Allehelgenskloster (!) i Lund afsluttede en kontrakt med
Niels Mortensen, borger i Lund, at hans datter, som var i klostret, til
sit behov skulde oppebære 3 mark nye skånske penge af den gård, som blev
skænket til klostret. Givet 1337.

J

5. Udkast b til Skdnebrevsfortegnelsen.

ens, prior i Bosid afsluttede kontrakt med Niels Mortensen, borger i
Lund, at fornævnte Niels Mortensens datter skulde have 3 mark skånsk
af den gård eller det gods, som var bortskænket. Givet 1337.

J

1) jf. nr. 4.

1337. 5. februar.

9

Rådet i Lübeck anbefaler tøndemagerne Nicolaus Hertze og Albrecht d. unge, hvem

rådet har overdraget det hverv at forhandle om et ensartet tøndemål i Skåne, til råd

mandene i Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald.

Original i Lübeck Staatsarchiv.

ådmændene i staden Lübeck til de hæderværdige og kloge mænd,
• deres højtelskede venner, de herrer rådmænd i stæderne Wismar,
Rostock, Stralsund og Greifswald oprigtigt venskabs forøgelse med tjeneste
og i ærbødighed.
Vi ønsker, at I, kære, hæderværdige og kloge mænd skal vide, at der ind
løber mangfoldige klager til os fra vore medborgere og mange andre køb
mænd i anledning af den uheldige uensartethed af de tønder, som frem
stilles af nogle tøndemagere i Skåne og andetsteds, hvilket afstedkommer
megen skade for mange købmænd. Derfor sender vi vore medborgere,
tøndemagerne Nicolaus, kaldet Hertze, og Albrecht d. unge, nærværende
brevvisere, til Eder, elskede herrer, med den indtrængende bøn, at I vil vær
diges at høre den sag, som vi har betroet dem med hensyn til nævnte for
hold, og med Eders modne råd og dåd finde på et nyttigt middel, så at man
kan forhindre fremstillingen af den slags tønder og for fremtiden undgå

R

Nr. i o

13. februar 1337

6

den skade, der derved forvoldes købmændene. Til gengæld for dette ønsker
vi at være Eder særligt forbunden i taknemmelighed og os kærkommen
lydighed. Givet i det Herrens år 1337 på jomfruen St. Agathes dag under
vort sekret.

1337. 13. februar.

10

Helene Nielsdatter af Havnelev skøder alt sit gods i Sønder Jernløse til Agnete
kloster i Roskilde.

Original i rigsarkivet.

elene Nielsdatter af Havnelev til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Da det guddommelige forsyn, som aldrig fejler i sin styrelse, har afgjort,
at åndeligt gods er at foretrække for timeligt, erklærer jeg med dette brev
for alle, at jeg til lægedom for min sjæl skøder alt mit gods i Sønder Jern
løse med agre, enge og det øvrige tilliggende til søstrene i Roskilde Ag
nete kloster, og at jeg hjemler dem det og oplader det fuldstændigt til dem
til evig besiddelse, idet jeg påkalder Guds straf over alle dem, som blot på
nogen måde søger at hindre omtalte søstre med hensyn til denne skødning
og opladelse. Til vidnesbyrd om denne skødning og opladelse er mit segl
sammen med segl tilhørende min elskede kødelige broder, herr Jakob
Nielsen, min elskede søster fru Cecilie, enke efter afdøde herr Anders Peder
sen, og mine elskede venner Jakob Akselsen og Jakob Karlsen hængt under
dette brev. Giveti Roskilde i det Herrens år 1337 dagen før martyren St.
Valentins dag.

H

1337. 21. februar. Horsens.

11

Biskop Tyge af Børglum og kapitlet sammesteds slutter forlig med grev Gerhard 3.

af Holsten og med indbyggerne i hans danske lande i striden vedrørende bispens fængs
ling.
Original i rigsarkivet.

T^yge, af Guds nåde biskop af Børglum, og hele kapitlet ved kirken i
JL Børglum til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det skal komme til alle nulevendes og fremtidiges kundskab,
at der på venskabelig måde er opnået bilæggelse og forlig i al den strid og
uenighed, som på en hvilken som helst måde og i hvilket som helst anliggende

i. marts 1337

7

Nr. 12

indtil nu er opstået mellem den stormægtige og velbyrdige mand, herr
Gerhard, greve af Holsten og Stormarn, og bisper, riddere, væbnere, gejst
lige og lægmænd, uanset stand eller stilling, som bor hvor som helst inden
for samme greves herredømme og område, nemlig i Nørrejylland, Fyn,
Ærø og Tåsinge og på enhver 0, som hører til disse lande, på den ene side
og os på den anden side i anledning af det fangenskab og de voldshand
linger, som blev tilføjet vor person efter befaling af herr Kristoffer, de
danskes fordums konge, samt i anledning af de røverier og de uretfærdig
heder, som er tilføjet os på vort og vor kirkes gods, og vi erkender ligeledes
offentligt med dette brev, at der af de fornævnte efter vort ønske og behag
er ydet os og vor kirke fyldest for dette fangenskab, for disse røverier og for
disse uretfærdigheder ligesom vi derhos med dette brev taknemligt erklæ
rer den herre, grev Gerhard, og enhver af de fornævnte, uanset deres
stand, rang eller stilling, og som bor i fornævnte lande og på øerne, for
ganske fri, kvit og und tagne at være for al uvilje og mistanke, som vi har
næret til dem på grund af fornævnte fangenskab, voldshandlinger og uret
færdigheder. Ligeledes giver vi med dette brev fuldstændig afkald på en
hver klageret, såvel juridisk som faktisk, støttet såvel på kanonisk som på
borgerlig ret, hvis vi, vor kirke og vore efterfølgere i fremtiden på noget
punkt måtte have eller opnå adkomst hertil, idet dog arvingerne efter for
nævnte herre, kong Kristoffer, samt herr Eskil Krage, ridder, og Bo Falk,
hovedmændene for den uret, som er tilføjet os, og overfor hvem vi har for
beholdt os vor, vor kirkes og vore efterfølgeres ret til tiltale, er udelukket fra
dette forlig. På samme måde har vi forbeholdt os vor kirkes og vore efterføl
geres mulighed for at rejse tiltale mod bisperne af Ribe og Århus og til hos
dem at forlange erstatning i de beder, som indsamles i deres bispedømmer,
og som med rette måtte synes at tilfalde og tilkomme os til fyldestgørelse.
Men herom skal vi komme overens med dem i nærværelse af fornævnte
herre grev Gerhard, og vi skal stille os tilfreds med den retskendelse, som hans
vasaller under overholdelse af landets retssædvane måtte afsige os imellem.
Til vitterlighed om alt det fornævnte er vort og vort kapitels segl hængt
under dette brev. Givet i Horsens i det Herrens år 1337 dagen før apostlen
St. Peter in cathedra.

1337. 1. marts.

12

Sigfred Sehested, ridder, skøder Otto Ployse, borger i Rendsburg, gods i Duvenstedt,
Fockbeck og Klein-Rheide.

Nr. 13

12. marts 1337

8

Efter tryk hos Noodt, Beiträge.

igfred Sehested, ridder, til alle troende i Kristus, som får dette brev
at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, og erklærer
offentligt med dette brev, at jeg lovligt og med gode skel samt med sam
tykke og tilslutning fra alle mine rette arvinger og fra alle dem, hvis sam
tykke og tilslutning skulde indhentes i denne sag, har solgt mit nedenfornævnte arvegods til den gode mand Otto kaldet Ployse, indbygger i Rends
borg, og til hans rette arvinger, nemlig 5 bol i Duvenstedt, 1 bol i landsbyen
Fockbeck og 8 fjerdinger i Klein-Rheide. For 330 mark lybske penge, som
fuldt ud er udbetalt mig og mine arvinger, har jeg solgt fornævnte gods, alt
og hvert, til nævnte Otto og hans sande arvinger, og jeg har opladt det til
samme og på bedst mulige måde efter kongeriget Danmarks ret og love
skødet det til ham og hans rette arvinger, ligesom jeg har overført al ejen
domsret og enhver frihed, som jeg havde og besad i nævnte gods til nævnte
Otto og hans arvinger til evig tid med al den rettighed, nytte og tarv, med alle
frugter, indtægter og alle dets oppebørsler, og med alle dets tilliggender og
tilbehør, enge, græsgange, fiskevande, lunde, skove, agre, dyrkede og udyr
kede, veje og uvejsomme steder, adgang til og fra, kort sagt med al nytte og
tarv, som kan haves eller nævnes på nævnte gods, således som jeg og mine
forgængere indtil nu friest og til størst nytte har besiddet og haft fornævnte
gods. Ligeledes forpligter og binder jeg ubrødeligt mig og mine arvinger
med dette brev til at yde nævnte Otto og hans sande arvinger ret og tilbør
lig hjemmel med hensyn til alt det nævnte gods i overenstemmelse med
landets love. Ligeledes binder jeg mig til, at hverken mine arvinger eller
mine frænder på nogen måde skal købe fornævnte gods af ham. At alt dette
ubrødeligt skal overholdes, lover jeg med dette brev og med mig og for mig,
med håndslag og in solidum, lover herr Otto Blixen, Markvard v. Sehested
riddere, Detlev v. Sehested, Lyder v. Skinkel, Rudolf Blixen og Sigfred,
min søn, væbnere. Givet og forhandlet i det Herrens år 1337 lørdagen før
søndagen Esto mihi.

S
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1337. 12. marts.

Niels Spink i Ting-Jellinge pantsætter sin frænde Niels Spink en gård iRejnstrup.

24- marts 1337

9

Nr. 14

Registratur i Eline Gøyes jordebog.

remdeles et brev om, at Niels Spink i (Ting-) Jellinge pantsætter sin
frænde Niels Spink en gård i Rejnstrup for 6 mark sølv i groter fra
Tours og i sterlinger samt 2 læster byg. Givet St. Gregors dag 1337.

F

1337. 24. marts. Slesvig.
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Biskop Hellembert af Slesvig eftergiver alle, der yder hjælp til Slesvig Johannes

kloster, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Original i Slesvig Johannes klosters arkiv (Gottorp).

ellembert, af Guds nåde biskop af Slesvig, til alle den hellige moder
kirkes sønner, til hvem dette vort brev når, hilsen evindelig med Gud.
Efterdi vi alle — som apostelen siger1) — skal stå for Kristi domstol for
at få igen, hvad vi har handlet her i livet, godt eller ondt, bør vi forekomme
den yderste høstens dag ved barmhjertige gerninger og med henblik på det
evige liv så på jorden, hvad vi ved Guds bistand kan høste med mange
doblet frugt i himlene. Thi det er vort faste håb og vor sikre tro, at den, der2)
sår lidet, også vil høste lidet, men at den, der sår i velsignelse, af velsignelse
vil høste det evige liv. Derfor vil vi3), som det er vor embedspligt, beflitte
os energisk på, at nonnerne i Slesvig i vort stift kan få en aflukket kloster
bygning, så at de, således adskilte fra folkets og verdens blikke, helt og
frit kan tjene Gud og uden nogen mulighed for udsvævelser kan bevare
deres hjerter og legemer for Gud i al kyskhed. Men til denne nyligt påbe
gyndte klosterbygning kræves mange kostbare byggearbejder som ikke
uden bidrag fra troende kristne kan gennemføres med godt resultat. Der
for retter vi en indtrængende opfordring til Eder alle i Herren, idet vi til
Eders synders forladelse pålægger Eder, at I af det gods, som Gud har for
undt Eder, skal give fromme almisser og velkomne kærlighedsgaver til dette
så fromme og nødvendige værk, så at I herved og ved andet godt, som I
efter Guds indskydelse måtte øve, kan opnå den evige saligheds belønning.
I tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans hellige apostle
Petrus og Paulus’ myndighed eftergiver vi derfor barmhjertigt med Gud
alle, der føler sand anger og bekender deres synder, 40 dage af den dem
pålagte kirkebod, så ofte og så tit de fromt opfylder nedennævnte eller en
af nedennævnte betingelser, nemlig hvis de rækker en hjælpende hånd til
nævnte værk eller i deres testamente eller på anden måde betænker non-

H

Nr. 15

30. marts 1337

10

nerne med bøger, kalke, lys eller hvilke som helst andre prydelser, som er
nødvendige til gudstjenesten der, og ligeledes hvis de giver nonnerne
fromme gaver til livets opretholdelse under deres trange kår, samt hvis de
deltager i processionen omkring kirkegården og fromt beder for de troende,
som er begravet der. Til vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Slesvig i det Herrens år 1337 dagen før Marie bebudel
sesdag.
1) Rom. 14,10. 1. Kor. 5,10. Jf. c. 14 X De poenitentiis V 38. — 2) jf. 2. Kor. 9,6. —
3) jf. DRB 2.rk. X nr. 106.
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1337. 30. marts.

Gerhard af Bork, borger i Ribe, kvitterer biskop Jens af Roskilde for betaling af
100 mark sølv af det beløb, for hvilket bispegodset i Ralswieck på Rügen har varet

pantsat.
Vidisse 1338 23. maj.

erhard af Bork, borger i Ribe, til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at jeg af magister Henrik, provst i Roskilde, og gennem
herr Bertold, sognepræst i Schaprode på Rügen i Roskilde stift, som op
trådte for den ærværdige fader i Kris tus, den herre broder Jens, af Guds
miskundhed biskop af Roskilde, nærværende brevviser, har modtaget og
fuldt ud fået 100 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt af det sølv, som samme
ærværdige fader skyldte mig ifølge sit åbne brev, for hvilket sølv hans gods
i Ralswieck på Rügen tidligere var overladt mig. Derfor erkender jeg med
dette brev at være fuldstændigt fyldestgjort af ham for alt det sølv, som han
skyldte mig ifølge hans fornævnte brev. Af den grund erklærer jeg med
dette brev den ærværdige fader, den herre broder Jens, fornævnte biskop,
hans kirke i Roskilde og enhver af hans efterfølgere for kvit og fri at være
for føromtalte 100 mark sølv og for alt det sølv, som er nævnt i hans om
talte åbne brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Forhandlet og givet i det Herrens år 1337 midfastesøndag.

G

16

1337. 30. marts.

Grev Gerhard 3. af Holsten tilstår borgerne i Flensborg, at de kun skal betale told
en gang af deres varer, når de anløber flere havne i hans rige.

11

i. april 1337 [ 13. marts 1347]

Nr. 18

Original på Gottorp.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har tilstået nærværende brevvisere, vore elskede bor
gere i Flensborg, den særlige nåde, at de, hvor som helst de end måtte
komme indenfor vort herredømme og een gang der betaler told for deres
handelsvarer, hvorend de fører dem med sig i handelsøjemed, ikke skal
betale eller erlægge told påny for samme varer, når de senere kommer
til andre steder inden for vort riges grænser. Derfor forbyder vi fast og
strengt ved vor nåde, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller
nogen anden, uanset hans stilling eller stand, drister sig til på nogen måde
at forulempe disse borgere imod den frihed, vi har tilstået dem, såfremt
han vil undgå vor vrede. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet i det Herrens år 1337 på den søndag, da man synger
Lætare.

G

1337. 31. marts. Köln.

17

Dekanen af St. Gereon i Köln som delegeret og Johan v. Polle og Frederik v.

Neuss som subdelegerede pavelige dommere meddeler gejstligheden og notarerne i stif

terne Bremen, Magdeburg, Halberstadt, Hildesheim, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin,
Verden, Havelberg, Brandenburg, Roskilde, Lund, Slesvig og Kammin, at de i striden
om bispen af Schwerins krav på højheden over Stralsund har kasseret dekanen af St.

Andreas i Kölns og kanniken sammesteds, magister Gerhard v. Xantens banlysning af

biskop Ludolf af Schwerin.
Vidisse i Schwerin.

1337. 1. april [1347. 13. marts?]1). Ribe.

18

Hertug Valdemar 3. af Jylland tager peblingene i Pughuset i Ribe i sit værn, fri

tager dem for leding, fogedkrav, inne, stud, kværsæde, redskud og andre ydelser af
deres gods, samt tilstår dem sagefaldet af deres undergivne med undtagelse affredkøb

og vrag.
Efter tryk hos Terpager.

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

Nr. 19

21. april 1337

12

Vi gør vitterligt for alle2), at vi har taget nærværende brevvisere, ribepeblingene fra Pughuset og deres forstander tillige med alt deres gods og
deres undergivne under vor freds og beskyttelses værn for særligt at forsvare
dem, idet vi overlader dem alt deres gods, fuldstændig frit og undtaget at
være for al ledingsbyrde, fogedkrav, inne, stud, kværsæde, redskud og de
øvrige ydelser, tynger og tjenester, som hører under vor ret, og idet vi lige
ledes tilføjer den særlige nåde, at alle deres bryder og landboer og gård
sæder og deres øvrige undergivne for fremtiden skal svare samme forstander
og ingen anden for alle deres forseelser, undtagen fredkøb og det, som kom
mer ind af vrag, dog således, at som følge af disse friheder skal en pebling,
som vi udpeger iblandt dem, underholdes af deres gods i vort navn, uden
at deres vedtægter på noget punkt krænkes derved. Derfor forbyder vi
strengt ved vor nåde, at nogen af vore fogder eller deres officialer eller
nogen anden uanset hans stilling eller stand vover på nogen måde at på
føre dem nogen uret, skade eller vold på person, gods eller undergivne imod
dette brevs ordlyd, såfremt han vil undgå vor vrede og hævn. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens
år 1337, tirsdagen før passionssøndag i vor nærværelse.
1) Terpagers årstal 1337 skal måske rettes til 1347, eftersom hertug Valdemar såvidt
vides ikke i 1337 var herre i Ribe. Den måde Terpager gengiver årstallet på (tricesimo
septimo) taler dog ret stærkt imod en omdatering, selv om den ikke er udelukket. — 2) jf.
DRB II 5 nr. 326; IX nr. 338.

1337. 21. april. Roskilde.

19

Kanniken Ebbe Jensen i Roskilde skænker sin tjener Jens Timbre en grund i
Vindebo.

Original i den arnemagnaanske samling.

bbe Jensen, kannik i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at jeg som evig gave til nærværende brevviser Jens Tim
bre, som har tjent mig længe og trofast, skænker og oplader ham min grund
i Vindebo, som han bor på, til hans og hans arvingers besiddelse sammen
med jord og huse. Givet i Roskilde under den ærværdige mand Roskildedekanen herr Jakobs, oldermanden Gyncelins og mit segl i det Herrens år
1337 mandagen efter påske.

E

28. april 1337
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1337. 28. april. Ratzeburg.

Nr. 20
20

Biskop Volrad af Ratzeburg pålægger den danske gejstlighed at indføre den pave
lige legat Guidos forordning om vragretten af 1266 g. januar og pave Clemens 4.S

stadfæstelse af 1267 28. april i deres lovsamlinger og årligt at lade dem oplæse på
deres synoder.
To originaler i Lübeck Staatsarchiv og en i den arnemagnaanske samling.

Guds navn, amen. Volrad, af Guds nåde biskop af Ratzeburg, af det
apostoliske sæde beskikket som dommer og eksekutor i nedennævnte sag,
til den ærværdige fader i Kristus, og herre herr Peder, ærkebiskop af Lund
og hele Sveriges primas, og til de ærværdige fædre i Kristus og herrer
bisperne, abbederne, provsterne, dekanerne og alle og enhver, som har
eller sidder inde med en dignitet, et personat, et forvaltningsområde eller
et officium, uanset dets benævnelse, og til alle andre gejstlige, sognepræster
og andre præster i hele riget Danmark, hvem dette brev når, hilsen med
Gud og påbud om fast lydighed over for de apostoliske befalinger.
I sin tid har den ærværdige fader i Kristus, broder Guido, af Guds mis
kundhed kardinalpresbyter ved S. Lorenzo in Lucina og det apostoliske
sædes legat, udstedt følgende forordning om skibbrudnes gods, medens han
fungerede som legat i disse egne: Broder Guido, af Guds barmhjertighed
kardinalpresbyter ved S. Lorenzo in Lucina, pavestolens legat (o.s.v. =
DRB II 2 nr. 1). Denne forordning har den højhellige fader i Kristus og
herre, herr pave Clemens 4., godkendt og stadfæstet med apostolisk myn
dighed, idet han har pålagt bispen af Ratzeburg at gå frem efter ordlyden
af legatens nævnte brev og tvinge de genstridige med kirkens straf, således
som det og andet fyldigere indeholdes i det apostoliske brev, som er affattet
herom. Dette brevs indhold er ord til andet følgende: Clemens, biskop, guds
tjeneres tjener, til den ærværdige broder.. biskop af Ratzeburg (o.s.v., trykt
Lüb. UB. I nr. 236, jf. DRB II2 nr. 71). Idet vi, biskop af Ratzeburg og
derfor eksekutor i ovennævnte sag1), derfor i ærbødighed vil udføre det
apostoliske påbud, som vi er forpligtet til, opfordrer og pålægger vi peremptorisk og i kraft af den hellige lydighed Eder, herr ærkebiskop af Lund og
de andre herrer bisper, abbeder, provster, dekaner og øvrige gejstlige og
enhver af Eder med den apostoliske myndighed, som vi har i denne sag,
at I ubrydeligt skal overholde nævnte forordning og, såvidt det står til
Eder, ved Eders påbud lade den omhyggeligt overholde af Eders under
givne; i modsat fald vil vi skride ind mod Eder med alvorlige straffe, som

I
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retten forlanger. Men da vi vil undgå den fare for sjælene, som vil kunne
opstå ved ukendskab til og ved overtrædelse af nævnte forordning, pålægger
og befaler vi Eder med fornævnte apostoliske myndighed under straf af for
bud mod at betræde kirken, at I, efter at have modtaget og gjort Eder be
kendt med dette brev, inden for 6 dage, hvoraf vi bestemmer to for første,
to for anden og to for tredje og peremptoriske frist2), befaler at indføre
nævnte forordning sammen med det apostoliske brev i Eders lovsamlinger
og at I hvert år lader dem oplæse sammen med Eders forordninger på
fællesmøderne eller de gejstliges kapitelmøder, så at såvel gejstlige som
læge derved kan opnå eftergivelse og tilgivelse for deres synder og undgå
de yderst strenge straffe der indeholdes i denne forordning. Vi forbeholder
os ellers fuld myndighed til, således som vi anser det for retfærdigt, at skride
ind mod Eder i denne sag med strenge straffe, hvis I forsømmer at opfylde
vort, eller rettere det apostoliske sædes påbud. Givet i Ratzeburg i det
Herrens år 1337 mandagen efter den søndag, hvor man synger Quasimodogeniti, under vort segl.
1) der står intet i det påberåbte pavebrev om, at bemyndigelsen skal gælde for den til
enhver tid værende biskop af Ratzeburg. — 2) en definitiv frist, der ikke kan forlænges.

1337. 28. april. Hviding herredsting.

21

Tingsvidne af Hviding herredsting, at Henze Ubbesmåg har skødet ærkedegnen
Tyge i Ribe en otting i Øster Vedsted mark for 2 x/2 pund sterling.

Original i rigsarkivet.

ens, præst i Roager,...... J) Krog, Peder Brun, Jens Nielsen, Gøde Iver
sen, Jens Ebbesen, Rikulv Ebbesen, Tyge Ottersen og Niels Ulvsen til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi i det Herrens år 1337 mandagen før Valborgsdag personligt var til stede på Hviding herredsting og hørte og så, at
Henze Ubbesmåg, borger i Ribe, personligt nærværende på vort samme
ting, erkendte, at han for 2V2 pund sterling, som han havde modtaget og
oppebåret, havde solgt magister Tyge, ærkedegn i Ribe, en fuld otting
uden nogen afkortning såvel i enge som i agre i Øster Vedsted mark, som
efter hvad han hævdede og garanterede frit ydede 4 ørtug korn årligt, og
samme otting med alle dens tilliggender skødede han sammesteds uden
nogen afkortning på samme ærkedegns vegne og i hans navn til herr Gøde,

J
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kannik i Ribe, til at holde den fornævnte herr ærkedegns moder, fru Eses
årtid i Ribe kirke til evig tid, på det siden tilføjede vilkår, at hvis samme
Henze eller hans arvinger vilde tilbagekøbe nævnte otting inden nærmeste
midfaste for ovennævnte betaling, skulde de, når betalingen var givet til
bage, uden nogen vanskelighed få samme otting igen til eget, men ikke til
andres brug; og dette bevidner vi for alle, hvem det vedkommer eller i
fremtiden kan vedkomme. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
1) fornavnet er udeladt i originalen.

1337. 3. maj. Roskilde.
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Cecilie, enke efter Niels Klemensen, anerkender at have en grund i Roskilde til leje af
Roskilde Clara kloster.

Original i den arnemagnæanske samling.

ecilie, enke efter Niels Klemensen, til alle, der får dette brev at se, hil
sen med alles frelser.
Det skal med dette brev være vitterligt for Eder alle, at de ærværdige
fruer, søster Katerine, abbedisse, og de andre søstre i Roskilde Clara klo
ster frit for mine levedage har overladt mig en grund nord for samme klo
ster i Roskilde, således at jeg frit kan opholde mig på den når som helst,
så ofte og så længe jeg vil, dog på det vilkår, at jeg ikke må udleje den eller
sætte nogen anden person ind der i mit sted og heller ikke tilstå eller over
drage nogen person ret til at opholde sig der uden med samme søstres råd
og samtykke. Men de bygninger, som allerede er opført eller i fremtiden
vil blive opført på omtalte grund, skal til lægedom for min sjæl efter min
død frit høre under oftnævnte søstres ret og herlighed uden modsigelse og
tiltale fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende herr
Anders, præst og sakristan ved kirken i Roskilde, efter min bøn hængt
under dette brev, fordi jeg ikke selv har et segl. Givet i Roskilde i det Her
rens år 1337 på dagen, da det hellige kors blev fundet.

C

1337. 3. maj.
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Tyge Vindsen skøder Struebjærg, Dronningholm og Skadegård til Svendborg by for

40 mark sølv.

Nr. 24

3- maj 1337
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Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

yge Vindsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender at have
modtaget og fuldt ud oppebåret sølv og fuld betaling, nemlig 40 mark
lødigt sølv efter kølnsk vægt, af de gode og hæderværdige rådmænd og by
boere i Svendborg, (og) for dette sølv at have skødet samme byboere Struebjærg, Dronningholm, Skadegård1) ‘bygd’2) med alle deres tilliggender,
enge, agre, rørligt og urørligt til evig besiddelse. Desuden forpligter jeg
mig og mine arvinger til at hjemle dem og deres arvinger dette til evig be
siddelse mod krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet
mit segl hænge under. Givet i det Herrens år 1337 på den dag, da korset
blev fundet.

T

1) afskriften har Scategateh, sikkert under indflydelse af en senere kendt lokalitet Skat
tergade, jf. nr. 24. — 2) dansk glose i den latinske tekst, enten participium ‘bygget’ eller
eller substantiv ‘bygning’.
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1337. 3. maj.

Svendborg by forpligter sig til at lade St. Knudsgildet holde to årtider i Vor Frue
Kirke for ridderen Tyge Vindsen og hans hustru.
Original i rigsarkivet.

ådmænd og øvrige indbyggere i Svendborg til alle, som ser dette brev,
- hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi erkender, at vi efter den
velbyrdige ridder, herr Tyge Vindsens og hans hustrus, den berømmelige
frue Arlugs død er forpligtet til hvert år at lade St. Knudsgildet hos os
fromt holde årtid for begges sjæle to gange om året i Vor Frue Kirke med
messer, purpur, lys og hvad der ellers har været sædvane i samme gilde fra
arilds tid, til gengæld for de jorder, der ligger mellem den gård, der kaldes
Skadegård, og vort byområde1) i Struebjærg og Dronningholm. Desuden
giver vi med dette brev sognepræsten ved samme kirke og oldermanden for
nævnte gilde fuldmagt til med kirkens straf at gennemtvinge årtiden over
for dem, der modsætter sig og søger at hindre den, og vore sognepræster
skal indskrive deres2) navne blandt navnene på vore afdøde byboere i begge
vore sognekirker og i almindelighed og til evig tid for deres velviljes skyld

R
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opsende bønner for begge. Givet i det Herrens år 1337 på korsets dag under
vor bys segl.
1) originalen har wibeldæ, jf. tysk Weichbild. — 2) d.v.s. givernes.

1337. 7. maj.
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Biskop Jens af Roskilde giver provst Henrik tilladelse til at oprette et alter foran

billedet af Vor Frue i Roskilde domkirke.
Original i den arnemagnaanske samling.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev giver vor bemyndigelse og vort samtykke
til, at nærværende brevviser, magister Henrik, provst ved vor kirke i Ros
kilde, må bygge og indstifte et alter1) foran den hellige jomfru Marias
billede, d.v.s. i kirkens midte nær døbefonten. Givet under vort segl i det
Herrens år 1337 onsdagen efter korsets dag.

B

1) senere kaldet Magne Imaginis alter, jf. Ahrnung, Rosk. Domkap. Hist. 172—76.

1337. 11. maj. Doberan.

26

Jens Pedersen, kejserligt autoriseret notar og klerk i Lunds stift, udfærdiger et
dokument om et abbedvalg i Doberan kloster og om en reorganisation af klostrets indre

forhold.
Original i Schuuerin.

Guds navn, amen. I året 1337 efter Guds byrd, i det femte indiktionsår,
den 11. maj i den 6. time1) var i nærværelse af mig, notar, og de ncdenfornævnte vidner de fromme mænd, herrer og brødre Konrad og Johan,
forhenværende abbeder, Timme, underprior, Godfred, kældermester, og
hele munkesamfundet i Doberan kloster af cistercienserordenen i Schwerin
stift forsamlede i Doberan kloster for at udpege eller vælge en ny abbed i
nævnte kloster, som stod ledigt, idet nævnte herr Konrad frivilligt var trådt
tilbage, og i anledning af alle stridigheder og al uenighed, som alt i herr
Konrads, den tidligere abbeds tid samt i ældre tider er opstået og har ver
seret imellem personerne i nævnte kloster. Med enstemmig tilslutning og
efter moden overvejelse af alle og enhver, hvem det vedrører, og med sam-

I
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tykke og godkendelse af den ærværdige fader i Kristus, herr Henrik, abbed
i Amelungsborn, deres visitator, har de valgt og vælger de med dette brev
de ærværdige fædre og herrer, de herrer Johan af Zinna, Herman af Lehnin,
Johan af Dargun og Konstantin af Neuenkamp, abbeder i nævnte orden,
som særligt var tilkaldt og opfordret hertil af nævnte herr visitator, til voldgiftsmænd, idet de gav og overdrog dem generalfuldmagt til at vælge en
egnet person af Doberan klosters midte til fader og abbed for nævnte klo
ster og sætte ham i spidsen for nævnte kloster...... Forhandlet og givet år,
indiktion, dag, måned, sted o.s.v. som ovenfor i nærværelse af de ærværdige
fædre, de herrer abbederne Johan af Marienthal og Didrik af Riddagshausen, hvis segl sammen med fornævnte Doberan klosters og fornævnte
visitator, herr Henriks segl er hængt under dette brev til vidnesbyrd om
det foranstående. Og jeg Jens Pedersen, klerk i Lunde stift og med det hel
lige romerske riges bemyndigelse offentlig notar, har sammen med de for
nævnte vidner overværet, set og hørt fornævnte valg og indsættelse af vold
giftsdommere, og jeg har nedskrevet alt og hvert med egen hånd og opsat
det i denne officielle form og efter opfordring signeret det med mit vante
og gængse mærke til vidnesbyrd om det foranstående......Og jeg broder
Timme, underprior, giver mit samtykke. Og jeg
2). Og jeg Jens Peder
sen, klerk i Lunde stift, med kejserlig bemyndigelse offentlig notar3), har
sammen med de fornævnte vidner overværet, set og hørt fornævnte valg og
voldgiftsdommere, og jeg har med egen hånd nedskrevet nævnte overens
komst, opsat den i denne officielle form og efter speciel opfordring fra de
ærværdige fædre i Kristus og herrer, de fornævnte herrer abbeder, signeret
det med mit vante og gængse mærke til vidnesbyrd om det foregående
[Notarmærke].
Jeg godkender også rettelsen over første linje i min tilføjelse, hvilken
rettelse skyldes en fejl af mig4).
1) d.v.s. i middagsstunden. — 2) her følger navnene på klostrets 38 munke. — 3) »Med
kejserlig bemyndigelse offentlig notar« er skrevet over linien. — 4) se note 3.
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1337. 25. maj.

Provst Troels og kapitlet i Børglum og provst Niels Ingvarsen i Vendsyssel vidimerer

Stig Nielsens brev af 1319 23. maj.

Original i rigsarkivet.

18. juni 1337
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r | Vods, provst ved kirken i Børglum, hele kapitlet sammesteds, og Niels
-1- Ingvarsen, provst i Vendsyssel, til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi har gennemlæst,
hørt og set det nedenfor afskrevne brev, uskrabet og ustunget og ubeskadiget
i enhver henseende og af følgende indhold, ord til andet. Stig Nielsen
til alle, som ser dette brev, (o.s.v.=DRB II8 nr. 102). Til vidnesbyrd herom
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1337
på paven St.Urbans dag.

1337. 25. maj.
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Ridderen Uffe Nielsen og ni andre vidimerer Stig Nielsens brev af 1313 23. maj.
Original i rigsarkivet.

ffe Nielsen, ridder, Sakse Pedersen, Ingvar Tollesen, Jens Povlsen,
Gødeke Jakobsen, Palle Assersen, Kristian Stavnsen, Torben Trod
sen, Jens Klemensen og Lammin til alle, som ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi har hørt og set det
nedenfor afskrevne brev, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver hen
seende og af følgende indhold ord til andet: Stig Nielsen til alle, som ser
dette brev, (o.s.v. = DRB II 8 nr. 102). Til vidnesbyrd herom har vi ladet
vore segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1337 på paven St.
Urbans dag.

U

1337. 18. juni. Sjællands landsting.
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Tingsvidne af Sjallands landsting, at fru Helene, datter af herr Niels Rane, har

skødet Roskilde Agnete kloster sit gods i Sønder Jernløse.

Original i rigsarkivet.

roder Stig, fordum abbed i Sorø, Jens Hasenberg, Jens Mogensen, Niels
Jensen, Mogens Todde og Mads Tå til alle, som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I ønsket om at aflægge sandfærdigt vidnesbyrd erklærer vi med dette
brev for alle, at vi var til stede og så, at den velbyrdige og fromme fru

B
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Helene, datter af herr Niels Rane — salig ihukommelse — personligt var
til stede på Sjællands landsting onsdagen før St. Hans i det Herrens år
1337, hvor hun gav og ved Jens Mogensen tilskødede Roskilde Agnete
kloster alt sit gods i Sønder Jernløse, rørligt og urørligt, med agre, enge,
virning og alt dets øvrige tilliggende til evig og retmæssig besiddelse, på det
vilkår, at halvdelen af frugterne og oppebørslen for hendes livstid skal
tilfalde nævnte frue, og at der skal bygges et hus til samme frue inden for
fornævnte klosters område, hvor hun på sømmelig vis kan bo sammen med
en pige og modtage to nonners del1). Hvis desuden denne frue skulde ville
indgive to jomfruer blandt sine slægtninge til fromhedslivet i oftnævnte
kloster, skal søstrene optage dem på lemfældigere vilkår end andre. Frem
deles skal omtalte frue hver uge ihukommes samme sted under en messe
om den helligånd eller den hellige jomfru. Til vitterlighed om alt dette er
vore segl hængt under dette brev. Givet sted, år og dag som ovenfor.
1) d.v. s. hun skal have den dobbelte ration af en nonnes.

30

1337. 18. juni. Sakskøbing.

Grev Johan 3. af Holsten salger Everhard Wesler, borger i Lübeck, landsbyen
Albrechtsdorfpå Femern.

Original i Lübeckarkivet.

ohan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle og enhver,
som får kendskab til dette brev, hilsen med Gud.
Vi erkender offentligt med dette brev og bevidner, at vi efter råd og med
samtykke af alle, hvem det vedrører eller i fremtiden kan vedrøre, lovligt
og rigtigt har solgt vor landsby Albrechtsdorf på landet Femern i sognet
Landkirchen — hvilken landsby årligt yder en afgift på 20 mark lybsk til
hver St. Nicolaidag1) — til den gode mand Everhard Wesler, borger i Lü
beck, og til hans rette arvinger for 200 mark lybsk, hvilke fuldtud er givet,
ydet og betalt os i rede penge og overført til vort brug. Vidner herom er
vore tro råder, Eggert Brokdorf, ridder, Bertram v. Kramon, vor kansler,
Markvard v. Stove og Lange Beyenfleth, vor foged, og adskillige andre af
vore tro vasaller. Givet i Sakskøbing på landet Lolland i det Herrens år
1337 dagen før den højhellige Kristi legemsfest.

J

1) 6. dec.

2i

24- juni 1337

Nr. 32

1337. 21. juni. Avignon.
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Pave Benedikt 12 pålægger biskop Tyge af Børglum at hæve interdiktet i de danske
lande, der står under grev Gerhard af Holsten, hvis han er tilfreds med den bøde, der

er betalt ham for hans fangenskab.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop Tyge af Børglum, hilsen og apostolisk
velsignelse.
Vor elskede søn, den velbyrdige mand grev Gerhard af Holsten og Stormarn, har tilkendegivet os, at i sin tid blev hele kongeriget Danmark i kraft
af en af det apostoliske sæde stadfæstet forordning1) lagt under kirkeligt
interdikt, fordi Kristoffer, fordum konge af Danmark, i forvoven gudsforagt
tog Dig til fange, overgav Dig til fængsel og holdt Dig i samme fængsel i
halvandet år, og at samme greve og hans undersåtter ikke var skyldige i
eller gav foranledning til tilfangetagelsen, fængslingen eller tilbageholdel
sen af Din person, men tværtimod at samme greve mandigt støttede Din
frigivelse og også har ladet sine undersåtter yde Dig og Din kirke Børglum
en passende bøde i overensstemmelse med forordningens ordlyd. Derfor
har omtalte greve ydmygt bønfaldet os om, at vi barmhjertigt vil beordre
omtalte interdikt hævet i hans område, eftersom det er hævet i hele riget
på nævnte område nær. Eftersom vi ikke har kundskab om fornævnte for
hold overdrager vi med dette brev Dig, broder, med vor myndighed at
hæve nævnte interdikt i det område, som samme greve siges at besidde i
Danmark, hvis det da forholder sig som anført, og Du er tilfreds med
bøden. Givet i Avignon den 21. juni i vort 3. år.

T

1) d.v.s. pave Alexanders stadfæstelse af Vejlekonstitutionen, DRB II 1 nr. 237.

1337. 24. juni.
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Helene, herr Niels Ranes datter, anerkender skødningen af sit gods i Sønder Jernløse til Roskilde Agnete kloster.
Original i rigsarkivet.

elene, datter af ridderen herr Niels Rane, til alle som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det med dette brev skal være vitterligt for alle, at jeg til de
fromme søstre, mine elskede nonner i Roskilde Agnete kloster har givet,
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skødet og samtidig opladt alt mit gods i Sønder Jernløse, rørligt og urør
ligt, med agre, enge, virning og alt andet tilliggende, at besidde med evig
ret, idet jeg har sat samme nonner i faktisk og virkelig besiddelse af om
talte gods, som de frit skal kunne råde over efter eget forgodtbefindende.
Til vitterlighed og evindelig ihukommelse af denne handling er min elskede
broder, ridderen herr Jakob Nielsens og min kære søster fru Cecilie Anders’
segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1337 på St.
Hansdag.
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1337. 24. juni. Næstved.

Grev Johan 3, af Holsten, herre til Lolland og Femern, tilstår indbyggerne i Saks
købing samme rettigheder og friheder som borgerne i Roskilde og andre torvekøbinger

på Sjælland og giver dem yderligere en række privilegier vedrørende fremmede køb

mænd, skyldnere, alles deltagelse i skattebyrderne, retten til deres græsgang, toldfri
hed for borgerne i deres by og havn samt stadfæster de privilegier, de har fået af
tidligere konger, og som borgerne i Roskilde ligeledes har.
Afskrift i Langebeks diplomatarium.

ohan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn og landene Lollands
og Femerns herre, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle såvel fremtidige som nulevende skal vide, at vi af særlig nåde tilstår
nærværende brevvisere, vore elskede bymænd i Sakskøbing, alle de rettig
heder og friheder og gode og hæderlige sædvaner, som borgerne i Ros
kilde og bymændene i de andre købinger på Sjælland bedst og friest bru
ger. Og vi tilstår dem desforuden, at ingen købmænd og gæster, som andetstedsfra kommer til deres by for at handle, på nogen måde til samme by
boeres skade skal nyde torv og torverettighed med dem ved salg og køb på
anden måde, end det er skik og sædvane i staden Roskilde og i de andre for
nævnte købinger, medmindre måske nogen med bymændenes samtykke
ved »bylov«1) skulle være i fællig med og knyttet til disse bymænd og deres
samfund. Vi vil også vise vore fornævnte bymænd en yderligere nåde og
gunst, idet vi tilstår dem den frihed, at de i deres by på sømmelig måde må
tilbageholde enhver af deres skyldnere fra landet, indtil de efter loven, der
gælder på landet, har renset sig for den gæld, som de kræves for, eller har
stillet tilstrækkelig sikkerhed for samme. Vi tilføjer desuden, at vore mænd
eller enker og andre, uanset deres stilling eller stand, som har gods i vor
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fornævnte by Sakskøbing, alle og enhver, sammen med bymændene skal
bidrage til udredningen af alle ydelser til os af byen, såvel nu som i frem
tiden, efter størrelsen af deres gods, såfremt de vil undgå at miste deres
gods2). Yderligere under og tilstår vi samme, at de i fremtiden i fællesskab
må bruge fællesforten til byen, som kaldes fægang, indtil byens markeskel,
såvel i bredden som i længden, uden formindskelse eller rebning og lige så
frit og ukæret, som den efter den berømmelige Valdemars død, fordum
konge, frit og i udstrakt omfang blev overdraget og opladt dem i vor
elskede broder, herr Eriks tid, fordum de Danskes konge. Vi tilstår også
samme byboere, at de i fremtiden ingenlunde skal være pligtige til at
betale told til deres foged eller nogen anden for deres gods, hverken det
gods, som de køber eller sælger inden for deres by, eller det, som de vil
udføre eller indføre over byens havn. Desuden tilføjer vi, at vi med dette
brev tilstår og skænker de fornævnte borgere i Sakskøbing og over for dem
stadfæster alle privilegier og friheder, som de frit har fået af vore forgæn
gere, kongerne af Danmark, og således som borgerne i Roskilde vides at
have dem. Derfor forbyder vi strengt ved vor nådes fortabelse, at nogen af
vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, uanset hans stilling eller
stand, fordrister sig til på nogen måde at hindre vore fornævnte bymænd
imod dette brevs ordlyd eller fortrædige dem på noget punkt, såfremt han
vil undgå vor vrede og straf. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Næstved i det Herrens år 1337 på St. Hansdag i nærvæ
relse af os og vore råder, nemlig herr Nicolaus Langelo, herr Nicolaus v.
Kiel og Markvard Stove den ældre og andre troværdige mænd.
1) bylog = bylagh, en afgift en fremmed betalte for at blive optaget i et bysamfund,
jf. Stenstrup, Studier 139 og Poul Jobs. Jørgensen, Dansk Retshistorie 425. — 2) jf. DRB II
6 nr. 31.

1337. 25. juni. Ringsted landsting.
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Ingefred) datter af ridderen Peder Jonsen, skænker Esrom kloster landsbyen Ugge-

løse til gengæld for afholdelsen af hendes og hendes forældres årtid.

Afskrift i Esrombogen.

ngefred, datter af Peder Jonsen, ridder, til alle troende kristne, som får
dette brev at se eller hører det læse, hilsen i vor herre Jesus Kristus.
Da mennesket ifølge apostlens lige så sande som frygtelige tordenbud
skab skal høste som det har sået1), er det nødvendigt for os i vort timelige
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levned af al vor kraft at beflitte os på at yde almisser og øve andre barmhjer
tige gerninger på en sådan måde, at vi, når den dag kommer, da alle vore
gerninger, de fromme som de skændige, prøves og gengældes, kan høste
det evige liv sammen med de troende, som skal stå ved dommerens højre
side2). Derfor har jeg, sund på sjæl og stærk på legeme, i ønsket om at følge
i mine forfædres og forældres fodspor, skænket og frit overdraget de herrer
og brødre, abbeden og konventet i Vor Frue kloster i Esrom af cistercienserordenen i Roskilde stift, min landsby Uggeløse i Lynge herred, med alle
dens tilliggender, agre, enge, græsgange, skove, søer, kreaturer og alle
redskaber samt alt rørligt og urørligt, som hører mig til, at besidde roligt
og ukæret og med rette evindeligt under ubrødelig overholdelse af neden
nævnte vilkår. For det første, når Herren kalder mig bort fra dette liv,
skal nævnte fromme mænd, abbeden og konventet i Esrom kloster, ufor
tøvet anskaffe og bekoste et lys af syv mark voks, som de skal lade opsætte
i en stage i koret lige foran kirkens højalter af ærbødighed for Kristi legeme,
Guds eenbårne søn, som der ofres dagligt til Gudfader for de levendes og
de dødes frelse, og dette lys skal brænde dag og nat uden afbrydelse, og de
skal forny det i nævnte størrelse, så ofte det er nødvendigt, og om Gud vil
skal det vare til evig tid. Thi det er rimeligt, at kirkens hus oplyses af et
håndgribeligt lys, hvor de troende dyrker den hellige kirkes uskabte lys.
Fremdeles, når jeg har fuldført dette levnedsløb, skal fornævnte munke
og deres efterfølgere for min og mine forældres sjæle hver tirsdag holde
messe om alle helgener og hver torsdag om Kristi legeme ved det alter,
hvor jomfru Maria ihukommes, og foran hvilket jeg har valgt mit gravsted.
Fremdeles til minde om denne min gave, og for at nævnte munke desto iv
rigere kan anbefale min og mine forfædres sjæle til Herren i deres messer
og forbønner, skal den til enhver tid værende herr abbed i nævnte Esrom
kloster, sørge for, at konventet sammesteds hvert år på ottendedagen efter
Kristi legemsfest får en højtidelig bespisning med fire tønder tysk øl og tre
tønder humleøl og med fem retter til middag og tre til vesperkost, bestå
ende af fisk og hvad der passer sig dertil af mælkeprodukter og hvedebrød,
og samme dag skal der gives de fattige i porten en tønde humleøl og 100
brød af passende størrelse til husvalelse og lindring for min og alle afdøde
troendes sjæle; og dagen efter denne ottendedag skal min og mine forfædres
årtid højtideligholdes. Men hvis en indtræffende højtid skulde forhindre,
at denne årtid afholdes på dagen efter ottendedagen efter Kristi legems
fest, skal min nævnte årtid holdes den nærmeste ledige dag, enten før eller
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efter nævnte højtid, således som det nu bedst lader sig gøre. Men for at
min ovennævnte gave til evig tid kan forblive fast og urokkelig, giver jeg
med dette brev uden at være ledet af svig eller narret af vildfarelse, men be
vidst og med fuldt overlæg, af egen drift og af fri vilje afkald på alt det, som
tidligere tilkom eller i fremtiden vil kunne tilkomme eller tilhøre mig eller
mine arvinger i nævnte landsby eller i noget af dens tilliggender under
navn af eller i henhold til arveret eller af nogen anden grund eller årsag,
ligesom jeg også for mig og alle mine arvinger, nulevende og fremtidige,
giver afkald på al den hjælp loven yder kvinder, på indsigelse om svig,
bedrag og om for lav købesum3) og i almindelighed på enhver tilflugt til
kanonisk og borgerlig ret samt til alle offentlige eller private dokumenter
eller breve, som vil kunne gavne mig eller mine arvinger og skade nævnte
abbed og konvent og deres efterfølgere i fremtiden i anledning af det for
nævnte eller noget af det. Men hvis nogen mand, uanset stand eller stilling,
vil gøre min fornævnte gave ugyldig, ændre ved den, ophæve den eller
åbent eller hemmeligt, ved råd eller dåd eller ved passivitetens med
skyld påfører nævnte munke nogen uret eller på noget punkt forulem
per dem i anledning af denne gave og ikke gør bod på sømmelig vis, da skal
den strenge dommer, vor almægtige herre, fjerne ham fra sit rige og på dom
mens dag udstøde ham fra de troendes samvær og fællesskab, og sammen med
djævelen og hans engle overgive ham til helvedes straffe og evig pinsel4). Til
vidnesbyrd herom er mit segl sammen med segl tilhørende den ærværdige
fader i Kristus, herr Jens, biskop af Roskilde, og den berømmelige frue,
hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø, og de gode mænd og
herrer, abbederne Peder af benediktinerordenen i Ringsted og Jakob af
cistercienserordenen i Sorø, og præsterne Herman i Jystrup og Jakob i
Strøby, ridderen herr Niels Absalonsen, væbnerne Jens Mogensen, Konrad
af Gandersberg, Jakob Karlsen, Jakob Absalonsen, Niels Jonsen af Kværke
by, Mogens Todde, Gødeke Mogensen, Mogens Nielsen af Tuse og Lars Olufsen hængt under dette brev. Givet i Ringsted og forhandlet på landstinget
sammesteds i det Herrens år 1337 på martyren og hertugen St. Knuds
translationsdag.
1) Gal. 6,7-9. — 2) Math. 25,33-34. — 3) jf. DRB II 4 nr. 155 note 2. — 4) jf. Math.
25,41-42.

1337. 25. juni. Ringsted.
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Ingefred, datter af ridderen Peder Jonsen, meddeler Try herredsting i Slangerup og
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Lynge herredsting i Uggeløse, at hun har givet Jakob Karlsen fuldmagt til at skøde
landsbyen Uggeløse til Esrom kloster.

Afskrift i Esrombogen.

ngefred, datter af ridderen herr Peder Jonsen, til alle, der søger treher
redstinget1) i Slangerup og Lynge herredsting i Uggeløse, hilsen evindelig
med Gud.
I skal vide, at jeg med dette brev giver nærværende brevviser, den vel
byrdige og hæderværdige mand Jakob Karlsen, fuldmagt til på Eders ting
i mit navn at skøde min landsby Uggeløse til de fromme mænd, den herre
abbed og konventet i Esrom, med alle dens rørlige og urørlige tilliggender
i nævnte Lynge herred, at oplade den til dem og at indføre dem i korpor
lig besiddelse heraf, ligesom herr Niels Absalonsen alt tidligere i min
nærværelse med min frivillige tilslutning og i mit navn har skødet og frit
opladt den på Sjællands landsting, idet jeg godkender og til evig tid vil god
kende, hvad samme Jakob Karlsen lader foretage med hensyn til skødning
af eller indførelse i samme gods eller med hensyn til bekræftelse af den
skødning, der tidligere fandt sted af dette gods til føromtalte fromme mænd,
abbeden og konventet i Esrom. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev. Givet i Ringsted i det Herrens år 1337 på martyren og
hertugen St. Knuds translationsdag.

I

1) tinget for Strø, Lynge og Jørlunde (Ølstykke) herreder.
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1337. 6. juli. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund tilstiller sine lydbisper biskop Volrad af Ratzeburgs
brev af 1337 28. april og pålægger dem at indføre kardinal Guidos forordning af

1266 g. januar med pave Clemens 4.S stadfæstelse af 1267 28. april i deres lov

samlinger og årligt lade dem oplæse på deres synoder.
Original i Lubeckarkivet.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund og Sveriges primas, til
sine ærværdige brødre i Kristus, de herrer bisper eller deres officialer
eller generalvikarer i åndelige sager i kongeriget Danmark, oprigtig og
varig kærlighed i Herren med hilsen.
Således raser mængdens frækhed mod tålmodets sønner, at den allerede
så at sige regner sig til fortjeneste, når den kan tilføje dem alvorlige tab og
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udfordre dem med overgreb og uret. Derfor er det rimeligt, at vi, for at
ikke slige mænds forvovenhed i overvættes grad skal tage overhånd, med
passende midler revser og tilretteviser dem, og at vi sætter de retfærdiges
magt ind imod de slettes ondskab, for at vi ikke skal synes at overse syn
dernes svøbe over de retfærdige. Da derfor de hæderværdige mænd, rådmændene og borgerne i Lübeck, indtrængende har opfordret os til at lade
et brev, beseglet med de herrer bisperne af Lübecks og Ratzeburgs segl1),
foredrage offentligt hvert år for de gejstlige og verdslige i vor kirkepro
vins, hvilket brev — således som det tydeligt fremgår — indeholder en
forordning af den afdøde ærværdige fader, herr Guido, kardinalpresbyter
ved S. Lorenzo in Lucina og det apostoliske sædes legat, vendt mod dem,
der røver og plyndrer skibbrudnes gods, og som ligeledes — således som
det fremgår umiddelbart — indeholder (regler for) eksekutorens iværk
sættelse af denne forordning, ligesom de har opfordret os til, så vidt det
står til os, at føre samme ud i livet, tilskyndes vi ved nævnte rådmænds
fromme bønner til at holde os en så from og fornuftig forordning efterrette
lig, hvorfor vi med ærkebiskoppelig myndighed, i kraft af den hellige lydig
hedspligt og til Eders synders forladelse pålægger og befaler Eder og enhver
især af Eder, at I med velvilje skal modtage dette brev, som vi oversender
Eder med nærværende brevviser, klerken Peder fra Sverige, fornævnte råd
mænds udsending og befuldmægtigede, og offentliggøre det i nærværelse af
gejstlige og læge, så hurtigt I kan, og at I efter at have ladet det afskrive og
indføre blandt Eders andre vedtægter og forordninger, hvert år selv eller
ved andre skal lade det offentliggøre på Eders synoder, så at Eders under
givne herved kan opnå syndsforladelse og med rette undgå de i forordnin
gen anførte straffe. Givet i Lund under vort segl i det Herrens år 1337 på
ottendedagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.
1) jf. ovenfor nr. 20; dette brev er udstedt og beseglet af biskop Volrad, men af omta
len her samt af seglsnit på originalen ses, at biskop Henrik af Lübecks segl må have været
vedhængt.

1337. 17. juli.
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Biskop Jens af Roskilde transsumerer ærkebiskop Peder af Lunds brev af 1337

6. juli.

Original i den arnemagnaanske samling.
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eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas

P

(o.s.v. = nr. 36).

Og vi, broder Jens, af Guds nåde biskop af Roskilde, har modtaget an
førte befaling og forordning1) i det Herrens år 1337 torsdagen før St.
Maria Magdalenes dag, hvilket befalingsbrev vi har vedhængt denne
seddel med vor herre ærkebispens befaling, der også er os tilstillet i denne
sag, ligesom vi har vedhængt vort segl til vidnesbyrd herom.
1) d.v.s. biskop Volrads forordning af 1337 28. april (nr. 20), som sigillatorisk er for
bundet med nærværende afskrift af ærkebiskop Peders brev af 1337 6. juli (nr. 36).
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1337. 19. juli. Roskilde.

Biskop Jens af Roskilde erklærer at ville lade biskop Volrad af Ratzeburgs brev af
1337 2$- april indføre i Roskildekirkens lovsamlinger og lade det oplæse på synoderne.
Original i Lübeck Staatsarchiv.

i broder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, vil lade for
anstående forordning1) forkynde på vore synoder og andre offentlige
steder og indføre blandt vore og vor kirkes andre vedtægter og forordninger,
og vi vil lade dem træde i kraft, således som det pålægges os ifølge det foran
stående og i overenstemmelse med de opfordringer, vi måtte få dertil. Til
vitterlighed har vi ladet vort segl hænge under dette brev og denne brevet
vedføjede seddel. Forhandlet i Roskilde i det Herrens år 1337 19. juli.

V

1) dokumentet er ved hjælp af seglet knyttet til det ene eksemplar af brevet af 1337
28. april, nr. 20, der findes i Lübeckarkivet.
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1337. 24. juli. Blangstedgård.

Biskop Peder af Odense erklærer at ville lade biskop Volrad af Ratzeburgs brev af
1337 28. april indføre i Odensekirkens lovsamlinger og årligt oplæse på synoderne.

Original i Lübeck Staatsarchiv.

erfor vil vi, broder Peder, af Guds nåde biskop af Odense, i overens
stemmelse med, hvad der i det foregående er os pålagt, lade indføre en
afskrift af denne forudskikkede forordning1) i vore lovsamlinger sammen med
det apostoliske brev, (der er bragt os) af Peder af Sverige2), udsending og
befuldmægtiget for rådmændene og det menige bysamfund i Lübeck, i det
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Herrens år 1337 dagen før apostelen St. Jakobs dag på gården Blangsted,
vor bopæl, og hvert år vil vi lade dem oplæse sammen med vor kirkes øvrige
vedtægter og forordninger på vore synoder og andre offentlige steder, så
vidt det står til os. Vort segl er som tegn på, at vi har udført eller vil udføre
dette påbud, hængt under denne seddel, som er fastgjort til denne befaling1).
1) dokumentet er ved hjælp af seglet knyttet til det ene eksemplar af brevet 1337 28.
april, nr. 20, der findes i Lubeckarkivet. — 2) jf. nr. 36.

1337. 28. juli. Avignon.
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Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give Broder fra
Tofting og Inge Hunvardsdatter dispensation til at forblive i ægteskab, skønt de er

beslægtede i fjerde grad, hvilket de ved ægteskabets indgåelse var uvidende om.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder, biskop (Hellembert) af Slesvig, hilsen.
En ansøgning til os fra vor elskede søn, lægmanden Broder fra Tofting, og vor elskede datter i Kristus Inge, datter af vor elskede søn Hunvard
af Tofting i Dit stift, havde til indhold, at de i sin tid i uvidenhed om, at
der vilde være nogen hindring for, at de kunde forenes i ægteskab, efter
lysninger, givet efter sædvane og ret og uden at nogen modsatte sig det,
indgik ægteskab for kirkens åsyn under erklæring om straks at ville være
ægtefæller, at de vides ved den påfølgende legemlige forening at have avlet
børn, og at det senere ved deres skriftefaders underretning kom til deres
kundskab, at de på begge sider var beslægtet i fjerde grad1), således at de
ikke lovligt kunde forblive i ægteskab uden at have opnået apostolisk
dispensation hertil. Derfor er der fra deres side rettet den ydmyge bøn til
os, at vi skal værdiges barmhjertigt at meddele dem en gunstig dispensa
tions velgerning i den anledning, da der, hvis de skulde blive skilt, derved
kunde opstå alvorlig forargelse og strid mellem deres venner og slægtninge.
Da vi nu søger frelse og fred for hver især og, såvidt vi med Gud formår
det, vil imødegå en sådan forargelse og strid, har vi imødekommet disse
bønner og pålægger med apostolisk brev Dig, vor broder, som vi med Gud
nærer fuld tillid til, at Du, hvis det forholder sig således, med vor myndig
hed meddeler samme Broder og Inge dispensation til uanset denne hin
dring lovligt at forblive i nævnte ægteskab, idet Du erklærer det afkom for
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legitimt, som er undfanget og vil blive undfanget i dette ægteskab. Givet i
Avignon den 28. juli i vort (pontifikats) tredie år.
1) jf. DRB 2. rk. I nr. 91 note 2.

1337. 9. august. Köln.

41

Dekanen af St. Gereon i Köln og de ham subdelegerede dommere i striden om høj
hedsretten over Stralsund pålægger gejstligheden i stifterne Bremen, Lübeck, Ratze

burg, Schwerin, Havelberg, Kammin og Roskilde at bandlyse hertuginde Elisabeth
og hendes søn hertug Bugislav 3. af Pommern, hvis de ikke inden 6 dage løslader præ

sten Markvard Scachtelevent, som de har ladet tage tilfange, da han på biskop Ludolf

af Schwerins vegne skulde foretage en stævning mod staden Stralsund.
Original i Schwerin.

1337. 29. august. Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lund befaler dem, der bor på St. Marthaalterets gods i Ige
lösa, at svare deres afgifter til alterets præst.

Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, til sine
elskede sognebørn i Igelösa, kærlighed i Gud og hilsen.
Eftersom vor forgænger Karl — salig ihukommelse — i sit testamente1)
har skænket noget gods i landsbyen Igelösa til St. Marthas alter i Lunde
kirkens nordre kor til brug for den præst, som holder gudstjenesten der,
befaler vi fast og bestemt de undergivne, som bor på nævnte gods, at de
fuldt og helt skal svare indtægterne, frugterne og tjenesteydelserne af nævn
te gods til herr Esger, kaldet Biente, som betjener nævnte alter, og ikke på
nogen måde nogen anden, såfremt de vil undgå kirkens straf. Givet i Lund
under vort segl i det Herrens år 1337 fredagen efter apostlen St. Bartolo
meus’ dag.

P

1) DRB II 11 nr. 127.
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1337. 8. september.

Konrad Gandersberg kvitterer provst Henrik i Roskilde for indløsning af pantsat
gods i Hjælmsølille og Tybjærglille.

ig. september 1337
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Original i den arnemagnæanske samling.

onrad af Gandersberg til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
- med Gud.
I skal vide, at den ærværdige og gode mand, herr magister Henrik, provst
i Roskilde, fuldtud har betalt mig 21 mark sølv, som han skyldte mig og for
hvilke han havde pantsat mig gods i Hjælmsølille og Tybjærglille, som var
skødet til et alter i Roskilde kirke [som han vil opføre]1). Derfor lader jeg
samme herr Henrik, provst i Roskilde, være kvit og fri for al tiltale fra
min og mine arvingers side for de nævnte mig betalte penge og oplader
nævnte gods, som var pantsat mig for nævnte penge, til provsten magister
Henriks fri rådighed. Til vidnesbyrd herom og som fast bevis er mit segl
sammen med segl tilhørende de gode mænd Henrik Pedersen og Jens Niel
sen af Teestrup hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1337 på
jomfru Marias fødselsdag.

K

1) lakune i teksten, udfyldt efter konjektur, jf. nr. 25, og Arhnung, Roskilde Dom
kapitels Hist. 173.

1337. 19. september. Lund.
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Lundekanniken Torben Larsens testamente.

Original i det svenske rigsarkiv.

Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen. Jeg, Torben Larsen,
præst og kannik i Lund, som er karsk på sjæl, skønt syg på legeme, og
som ved, at intet er vissere end døden, intet uvissere end dødens time, op
retter mit testamente over det gods, Gud har forundt mig, og træffer føl
gende bestemmelse derom: For det første giver og skænker jeg til Gud den
almægtiges og apostlen St. Jakobs ære alt mit gods i Lindeknebel til det
alter, som herr Asser — god ihukommelse — har opført under orglet, og
hvor jeg, hvis det behager min herre ærkebispen og kapitlet, vælger mit
gravsted, således at præsten ved det alter hver uge skal holde to messer,
een for apostlen St. Jakob og een for min sjæl, og desuden skal han årligt
på dagen for min årtid give kannikerne een mark, vikarerne to øre og de
fattige to øre, for at der den dag højtideligt kan afholdes vigilier og messe
for min sjæl i koret. Fremdeles til min herre ærkebispen min blakrøde pas
gænger. Til St. Laurentius kirkes bygningsfond een mark sølv. Til hver af de
residerende kanniker i Lund en halv skilling grot. Til herr Niels Kyrning et
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sølvkar og et horn, som jeg fik af herr Peder Due. Til herr Peder Laxmand
det bedste horn, jeg har, med min bedste pung. Til St. Pauls kirke i Lund
1 mark penge, til præsten det samme, til kirketjeneren 2 øre. Til Allehel
gens kloster 1 mark penge. Til nonneklostret 1 mark penge. Til dominika
nerne 1 mark penge. Til lektoren sammesteds 1 mark penge. Til francis
kanerne 1 mark penge. Til broder Peder Jensen sammesteds 1 mark penge.
Til helligåndshuset 1 mark penge. Til de spedalskes hus 1 mark penge. Til
hver sognekirke i Lund, bortset fra de fornævnte, 1 øre penge, til hver præst
lige så meget, til hver kirketjener en halv øre. Til Hvalinge kirke i Halland
5 mark penge, til præsten sammesteds mine blå klæder, til kirketjeneren
2 øre. Til kirken i Onnestad 2 mark penge, til præsten sammesteds lige så
meget, til kirketjeneren 2 øre. Til kirken i Gislov en mark penge, til
præsten lige så meget, til kirketjeneren 2 øre. Til herr Peder Knudsen min
forede kappe og min hætte af forskellige slags skind tilligemed en pung og
et lad1). Til Anders Jensen et sølvbælte, til Jakob Jensen en kniv, til Anders
Nielsen en florin. Til præsternes alter 1 mark sølv. Til Niels Degn en pas
gængerplag, som jeg fik af herr Peder Laxmand. Til herr Niels Pedersen
en utæmmet hoppe tilligemed to plage. Til herr David, præst ved St. An
dreas, en sølvske og min kilt2). Til herr Halvard en sølvske og et horn, til
herr Niels Larsen en sølvske, til herr Henzike en pung, til herr Lars Peder
sen en sølvske og en kniv. Til herr Mogens, min vikar, mit overstykke og
min silkehætte. Til herr Arnold af Saxtorp to øre korn. Til herr Broder af
Vadensid et horn, som herr David har givet mig. Til min elskede moder
20 mark penge, til enhver af mine søstre 5 mark penge. Til Oluf Tithersen
den hoppe, som han har. Til Peder Nage den okse, som han har. Til hans
hustru den hoppe, som Oluf Tithersen har. Til Bonde Jakobsen mit bælte
og et horn, til Henzike af Saxtorp et horn. Til vikarerne og 12 præbendepeblinge en tønde traveøl på min begravelsesdag, til de fattige 5 mark
penge samme dag, til klokkerne i tårnet 2 øre penge. Til Lars Mogensen
mit breviar, som jeg har fået af herr Halvard. Til Svend Pedersen, min
pebling, mit breviar, som jeg har efter kansler Guido4) tilligemed mine
øvrige bøger og en kappe og en hætte. Til Anders, min svend, 4 mark
penge, til Ræveunge 4 mark penge. Til Jens Fadersen 4 mark penge. Til
Niels Knudsen den hest, han rider. Til Lars, mit søskendebarn, en plag.
Til Oluf Tømmermand 2 pund byg, til Tyge Olufsen 1 pund byg, til min
svend Ture 1 pund byg, til vaskekonen 1 pund byg. Til Peder Bagge min
kjortel, min hætte, mine vadmelshoser, mine sko og mit linned. Til køkken-
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drengen 2 øre penge. Som eksekutorer af dette testamente indsætter jeg de
hæderværdige mænd, herr Niels Kyrning, ridder, Peder Knudsen, kannik i
Lund, min elskede slægtning, og Niels Degn, idet jeg bønligt beder dem om,
at de i troskab vil udføre dette og lade min gæld blive fuldt betalt, hvis det
skulde vise sig, at jeg har pådraget mig nogen. Jeg ønsker også, at mine
arvinger på ingen måde skal befatte sig med mit gods, bortset fra det, som
findes i Halland, førend mit testamente og min gæld er fuldkommen op
fyldt og udredet. Til vidnesbyrd herom er mit segl og segl tilhørende de
fornævnte eksekutorer af dette mit testamente hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1337, fredagen før apostlen Matthæus’ dag.
1) lad, lath, d.v.s. bræmme eller pyntestykke. — 2) kilt, kylt, d.v.s. tæppe, plaid, sen
getæppe. — 3) Erik 6. Menveds kansler, dekan i Lund.

[1337?]1). 22. september.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland anbefaler sin udsending Eggert v. Alverstorp til råd
mandene i Lübeck.
Original i Lübeck.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til de kloge og hæderlige
mænd, hans højtelskede venner, rådmændene i staden Lübeck op
rigtig og varig kærlighed med forøget hæder.
Vi takker Eder for de mangeartede velgerninger, I har vist os og, som vi
håber, fremdeles vil vise os; dog formår vi på ingen måde at takke Eder på
fyldestgørende måde, men det venskab, som vi nærer for Eder, vil vi aller
helst bevare, sålænge vi lever. Derfor skal I vide, at vi sender vor elskede
væbner Eggert v. Alverstorp, nærværende brevviser, til Eder, og vi beder
indstændigt om, at I, dersom I nogensinde måtte bestemme Eder til af
kærlighed til os at gøre noget, som kunde være os kærkomment i fremtiden,
vil nære tillid til de ord, som han på vore vegne vil meddele Eder, og til det,
som han vil udrette hos Eder, som om vi i egen person talte til Eder. Thi
hvad han på vore vegne skal udrette hos Eder, har vi mundtligt pålagt
ham at besørge. Levvel i Kristus, idet vi alt anbefaler os som Eders særlige
ven. Skrevet under vort sekret på martyren St. Mauritius og hans fællers
dag.

V

1) Eggert v. Alverstorp optræder som vidne i hertug Valdemars breve 1334—1339.
Muligvis hænger dette akkreditiv sammen med de forhandlinger, der førte til landefreds
forbundet af 1338 11. januar nr. 64, således som formodet i Lüb. UB. II nr. 660.
2. Række. XII. — 3

Nr. 46

29. september 1337

46

1337. 29. september.

34

Markvard v. Stove d. ældre pantsætter Vor Frue sogn i Roskilde til sin svigersøn,

væbneren Henrik Pedersen.
Efter dansk oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

arkvard v. Stove den ældre til alle, som ser dette brev, hilsen evin. delig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed skylder den ærlige og velbyrdige mand
Henrik Pedersen, væbner, min kære datters mand, 110 mark lødigt sølv
efter kølnsk vægt, for hvilke jeg har pantsat og med dette brev pantsætter
ham hele Vor Frue sogn i Roskilde med alt dets tilliggende i Sømme her
red på det vilkår, at samme Henrik skal nyde og oppebære al skyld og her
lighed, som kan falde af førnævnte sogn, hvilket på ingen måde skal af
kortes ham i hovedstolen, indtil fornævnte sum bliver fuldt tilbagebetalt
til ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger; og dersom fornævnte
sogn ved nogen rettergang bliver frataget ham, førend samme hovedstol er
betalt, da skal jeg eller mine arvinger tilbagegive ham eller hans arvinger
fornævnte sum sølv inden et fjerdingår derefter. Til vidnesbyrd er mit
signet hængt herunder. Givet år 1337 på St. Mikkels dag.

M

1337. 6. oktober. Odense.

47

Tingsvidne af Odense byting, at Jens Jonsen og hans hustru Margrete har skødet
nogle jorder i Roskilde til Niels Jensen.

Original i den arnemagnæanske samling.

ens Krag, foged i Odense, Jens Marsvin, oldermand...... J) i Odense,
Henneke Foged, Niels Kæp, Niels Rød, Herman Rok, Niels Eriksen og
Henrik Hwitt2), borgere sammesteds, til alle som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i nærværelse af vore troværdige medborgere var person
ligt tilstede på vort byting i det Herrens år 1337 mandag efter Mikkelsdag
og så og hørte, at Jens Jonsen, vor medborger, og hans hustru Margrete på
samme ting skødede nogle jorder i Roskilde i St. Olai sogn, som var til
faldet Margrete ved arveret såvel fra fædrene som fra mødrene side til
nærværende brevviser Niels Jensen, at besidde til evig tid. Hvilket vi be-

J
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vidner ved dette brev. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet år, dag og sted som ovenfor nævnt3).
1) hul i originalen. — 2) i seglomskriften står: Witte. — 3) på pergamentets bagside
er med hånd fra 15. årh. noteret: »Om en gård i St. Olai sogn, som Hemming Brygger
testamenterede til St. Lucius’ bygningsfond.« Hemming Bryggers årtid mindedes i Liber
Daticus Roskildensis under 1358 8. november.

1337. 13. november. Avignon.

48

Pave Benedikt 12. tillader Niels Bugge og hans hustru Ingeborg at vælge en skrifte

fader, som må give dem syndsforladelse i deres dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn, den velbyrdige mand Niels kaldet Bugge, og vor
elskede datter, den velbyrdige kvinde Ingeborg, hans hustru, fra Viborg
stift, hilsen.
Den oprigtige hengivenhed, hvormed I ærer os og den romerske kirke,
medfører, at vi nådigst låner øre til Eders bønner, særligt når de vedrører
Eders sjæles frelse. Vi imødekommer derfor Eders bønner og tilstår Eder
med dette brev, at I kan vælge Eder en skriftefader, som med apostolisk
myndighed een gang, når døden stunder til, kan meddele Eder den fulde
forladelse for alle Eders synder, som I angrer af hjertet og bekender med
munden, forudsat at I oprigtigt holder fast ved troen og den hellige romer
ske kirkes enhed og forbliver lydige og hengivne mod os og vore efterføl
gere, de på kanonisk vis indsatte romerske paver, dog således, at samme
skriftefader i de tilfælde, hvor der skal ydes andenmand oprejsning, kan
pålægge Eder personligt, hvis I overlever faren, eller Eders arvinger, hvis I
måske skulde gå bort, at udføre det, som I eller de som anført var pligtige
at gøre. Og for at I ikke — det være langt fra — på grund af denne nådesbevisning i fremtiden skal blive mere tilbøjelige til at begå utilstedelige
handlinger, er det vor vilje, at hvis I i tillid til denne syndsforladelse måtte
begå noget sådant, skal fornævnte syndsforladelse ingenlunde være Eder
til hjælp på dette punkt. Intet menneske må bryde dette vort bevillings
brev eller handle derimod i ubesindig forvovenhed. Men hvis nogen drister
sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den al
mægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon
den 13. november i vort 3. år.

T
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1337. 13. november. Avignon.

Pave Benedikt 12. tillader Anders Jensen og hans hustru Johanne at vælge en

skriftefader, som må give dem syndsforladelse i deres dødsstund,
Afskrift i de pavelige kopibøger,

il vor elskede søn Anders Jensen og vor elskede datter i Kristus, den
velbyrdige Johanne, hans hustru, i Århus stift, hilsen.
Den oprigtige hengivenhed o.s.v. som i det foregående1) indtil Intet
menneske må bryde dette vort bevillings- og viljesbrev eller i ubesindig
forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen drister sig til at forsøge på
det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans
hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 13. november
i vort 3. år.

T

1) jf. nr. 48.

50

[Før 1337. 30. november].1) Roskilde.

Grev Johan 3, af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer Hemming Madsen
4 ørtug jord i Hellested,

Original i rigsarkivet.

ohan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn og Sjællands høveds
mand, til indbyggerne i Stevns herred, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev tildømmer nærværende brevviser Hem
ming Madsen 4 ørtug skyldjord i Hellested til evig og retmæssig besiddelse,
hvilke Mads Godfredsen, nævnte Hemmings fader, tidligere har pantsat
til Niels Tinde, idet dette gods er tildømt fornævnte Hemming ved ting
dom på Eders ting og på Sjællands landsting, og især fordi nævnte Hemming
til indløsning af samme gods på lovlig vis og til den fastsatte betalings
termin har tilbudt at betale de penge, for hvilke nævnte gods var pantsat
på landstinget og på Eders ting og med gode mænds vidnesbyrd har sekvestreret summen2). Givet i Roskilde med herr Ebbe, vor klerk, som vidne.

J

1) jf. nr. 51. — 2) d.v. s. deponeret summen hos tredjemand.
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1337. 30. november. Roskilde.

Grev Johan 3, af Holsten, Sjællands høvedsmand, giver Hemming Madsen låse

brev på 4 ørtug jord i Hellested,
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Original i rigsarkivet.

rev Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn og Sjællands
høvedsmand, til alle som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev tildømmer nærværende brevviser Hem
ming Madsen 4 ørtug skyldjord i Hellested til evig og retmæssig besiddelse,
hvilket gods fornævnte Hemmings fader Mads Godfredsen fordum har
pantsat til Niels Tinde, og som ved tingdom på Stevns herredsting og på
Sjællands landsting og ved vore fire breve lovligt er tildømt ham, samt
ifølge landsloven opladt til ham ved korporlig indførelse af fire gode mænd,
særligt udsendt hertil ved brev af os, og vi sætter denne sag evig tielse på.
Derfor forbyder vi strengt ved vor nådes fortabelse, at nogen, uanset hans
stilling eller stand, på nogen måde befatter sig med nævnte 4 ørtug jord
uden denne Hemmings vilje og samtykke, såfremt han vil undgå fortjent
straf. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
Givet i Roskilde i det Herrens år 1337 på apostlen St. Andreas’ dag.

G

1337.

52

Bo, biskop Oluf af Revals broder, testamenterer Næstved St. Peders kloster sit gods
på Sjælland.
Næstved St. Petri klosters registratur.

o, fornævnte biskops broder1), testamenterede os alt sit gods på Sjæl
land, for at han kunde blive delagtig i stedets2) goder.

B

1) d.v.s. broder til biskop Oluf af Reval, jf. DRB II 11 nr. 177—179. — 2) d.v.s.
Næstved kloster.

1337.

53

Anders Ingvarsen pantsætter Bo Jensen en mølle ved Mogenstrup.
Kalundborgske registratur.

fremdeles et brev, ved hvilket Anders Ingvarsen pantsætter en mølle
ved Mogenstrup til Bo Jensen for 7 lødige mark. Givet 1337.
1337.
Brev på gods tilhørende Roskilde Agnete kloster.

54
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1337

38

Roskilde Agnete klosters registratur.

71 lille pergamentsbrev på en gård, som klostret har i Udlejre og på en
-J gård i Ølstykke.

1337.

55

Kanniken Herman Gerhardsen skøder biskop Jens af Roskilde gods i Starreklinte.

Roskildegårds registratur.

Terr Herman Gerhardsen, præst og kannik i Roskilde, skøder gods i
JL Starreklinte som vederlag til bispen af Roskilde. 1337.

1337.

56

Herman Gerhardsen, præst i Sæby (og kannik i Roskilde) giver biskop Jens af
Roskilde brev på godset i Starreklinte.
Roskildegårds registratur.

rev af herr Herman, præst i Sæby, udstedt på kirkens vegne til bispen
af Roskilde på gods i Starreklinte. 1337.

B

1337.

57

Niels Absalonsen pantsætter sit gods i Grønholt (til bispen af Roskilde).

Roskildegårds registratur.

iels Absalonsen har pantsat sit gods i Grønholt. Givet 1337 (på latin).

58

1337. Abo sysselting.

Niels Pedersen af Revs pantsætter gods i Jylland til Stig Andersen.
Roskildegårds registratur.

/Tiels Ebbesen bekender på Åbo sysselting på Niels Pedersen af Revs
11 vegne at have pantsat dennes gods i Jylland: i Søby to gårde, i Vad-
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sted en gård, med mere af sammes gods til Jon Rampe på Stig Andersens
vegne. 1337 (på latin)1).
1) i samme registratur siges, at der tillige fandtes en vidisse af dette brev fra 1405,
udstedt af Sjællands landsting.

1337.

59

Asser Nielsen pantsætter gods i Egebjærg til Vor kloster.
Skanderborgske registratur.

t tingsvidne på latin, at Asser Nielsen pantsatte til forved1) sit gods,
' rørligt og urørligt, i Egebjærg til abbeden i Vor kloster. Givet 1337.

E

1) jf. DRB II 9 nr. 64 note 1.

1337.

60

Lave Søbjærgs skøde på gods i Tulstrup.

Skanderborgske registratur {Øm klosters breve).

I-Jave Søbjærgs skøde på alle hans rettigheder i Tulstrup. Givet 1337.

1337.

61

Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter Katheman Friis Ullerupgård og gods i

Lavensby.
1. Vordingborgske registratur 1476:

remdeles at herr Valdemar, hertug af Jylland, pantsætter Ullerup
gård1) med al dens rette tilliggende og alt hans gods i Lavensby
til Katheman Friis for 100 lødige mark penge. Givet 1337.

F

2. Registratur fra 1521:

i^^rev på Ullerup og gods i Lavensby.
1) i margen er tilføjet: på Mors; rimeligvis en forkert stedfæstelse af registratoren.
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1337.

40

Hvitfelds omtale af et eller flere breve, hvori grev Gerhard 3. af Holsten benævnes

Jyllands hertug og Klaus Limbæk Nørrejyllands høvedsmand.
Hvitfeld III407, fol. 464.

året 1337 kalder grev Gerhard sig ikke Valdemars værge men slet og ret
fordi hertug Valdemar på den tid havde givet afkald på
riget. Klaus Limbæk var grevens statholder og skrev sig som Nørrejyllands

I

Jyllands hertug,

høvedsmand.
1337-1353, Reg. Dan. nr. *1708 er lig* 2043 og hører til tiden 1347-48,
se DRB. III 2 nr. 409.

1337, ÆA. II 146, tilhører det 15. århundrede, jf. Rep. III. 826 og Trap
(5. Udgave) III 2, 518.

1338. 10. januar. Tørrild herredsting.

63

Tingsvidne af Tørrild herredsting, at Ebbe Lille har skødet sin svigermoders, Ose

Thomasdatters, arvelod til hendes broder Troels Thomsen.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

ads af Jelling, Torkil af Hvejsel, præster, og Toste Degn, Jens Degn,
Jens Jakobsen, Palle Reining, Jens Nielsen, Jens Ulvsen, Oluf Jen
sen, Niels Bertelsen, Toste Jakobsen og Åstred Gydesen med flere tingsø
gende på Tørrild herredsting til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1338
lørdagen næst efter helligtrekonger var Ebbe Lille fra Bredsten sogn stedet
for os og adskillige andre troværdige mænd, som søgte vort Tørrild herreds
ting, og til nærværende brevviser Troels Thomsen afhændede og skødede
han sammesteds hele den lod i gods i Søgård, Småkærmark og Limemark,
som tilhørte Ose Thomasdatter, Lars i Lille Limes hustru, søster til samme
Troels og moder til ovennævnte Ebbe Lilles hustru, idet det var tilfaldet
samme Ose ifølge arveret efter hendes faders og moders død, og samme dag
og på samme ting forpligtede og bandt han sig bestemt til frit at hjemle
omtalte Troels og hans arvinger nævnte arvelod mod krav fra hvem som
helst uden al hindring. At vi har set og hørt dette, erklærer vi enstemmigt

M
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med sandhedsord. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet år og dag som ovenfor anført.

1338. 11. januar. Lübeck.

64

Biskop Ludolf af Schwerin, hertugerne Erik 1. og Albrecht 4. af Sachsen, hertug

Barnim 3, af Stettin, hertug Valdemar 3. af Slesvig, grev Henrik 3. af Schwerin,

greverne Gerhard 3. og Johan 3. af Holsten, fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg, grev
Johan 3. af Gützkow, fyrsterne Johan 3. og Nikolaus 3. af Werle, grev Adolf 7. af

Schauenburg og grev Nikolaus 2. af Schwerin slutter forbund til overholdelse af lande
freden mellem Danevirke, Swine og Oder.

Vidisse 1342 1. december i Lübeck Staatsarchiv.

i Ludolf, biskop af Schwerin, Erik og Albrecht, hertuger af Sachsen,
Barnim, hertug af Stettin, Valdemar, hertug af Slesvig, Henrik,
greve af Schwerin, Gerhard og Johan, grever af Holsten, Albrecht, herre
af Mecklenburg, Johan, greve af Gützkow, Johan og Nikolaus, herrer af
Werle, Adolf, greve af Schauenburg, og Nikolaus, greve af Schwerin, er
klærer, at vi indbyrdes har indgået en overenskomst og gensidigt svoret en
fred, som herefter følger. For det første, at ingen skal røve, brænde eller
tage noget fra den anden indenfor vore lande uden i herrekrig1); og en
hver af vore mænd skal give sig tilfreds med den ret, han får hos sin herre.
Er der een, som ikke vil give sig tilfreds hermed og af den grund røver,
brænder eller fanger en anden i vore lande, da skal alle vi andre med vore
bannere følge den, i hvis land det skete: bispen af Schwerin med 10 mand
til hest og med hjælme, og med 5 skytter, hertugerne Erik og Albrecht af
Sachsen med 25 mand til hest og med hjælme, og med 10 skytter, Barnim,
hertug af Stettin, med 25 mand til hest og med hjælme, og med 10 skytter,
Valdemar, hertug af Slesvig med 25 mand til hest og med hjælme, og med
10 skytter, Henrik og Nikolaus, grever af Schwerin, med 25 mand til hest
og med hjælme, og med 10 skytter, Gerhard, Johan og Adolf, grever af
Holsten og Schauenburg med 60 mand til hest og med hjælme, og med 20
skytter, Albrecht, herre af Mecklenburg, med 25 mand til hest og med
hjælme, og med 10 skytter, Johan, greve af Gützkov, med 10 mand til hest
og med hjælme, og med 5 skytter, Johan og Nikolaus af Werle, med 50
mand til hest og med hjælme, og med 20 skytter. Og enhver af os herrer skal
følge med en blide og et »drivende værk«2) og en værkmester, hvor det kan
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lade sig gøre, og enhver skal afholde sine egne omkostninger og bære ge
vinst eller tab efter mandtal. Hvis det er nødvendigt, skal enhver give følge
med et antal, dobbelt så stort som her optegnet. Er nødssituationen større,
da skal man give følge med al sin magt. Dette følge skal ydes i området
mellem Dannevirke, Swine og Oder. Fremdeles de, som optager misdædere,
som er gjort fredløse, i deres gård eller hus, skal være lige så skyldige (som
disse); er det så, at vedkommende ikke vidste, at de var fredløse, så kan
han bevise sin uskyld med sin ed på det hellige sammen med elleve andre
gode mænd. Og underholder en eller anden sådanne på sine borge, da skal
man lade ham vide otte dage i forvejen, at han skal sende dem bort. Gør
han ikke det, da skal han være lige så skyldig (som de). Fremdeles, hvis en
mand bliver eller er gjort fredløs i et af vore lande på grund af rov, brand
stiftelse og tilfangetagelse eller anden misgerning, skal han være fredløs i
alle vore lande. Og ingen af os fornævnte herrer, ej heller nogen anden skal
føre disse misdædere til en herredag3). Men kommer de der, da skal de ikke
nyde lejde. Vil nogen sætte sig herimod, skal han være lige så skyldig (som
de). Men sker det, at sådant rov og sådan brandstiftelse eller tilfange
tagelse ikke finder sted i vore lande, men misdæderne på flugt bliver for
fulgt til vore områder, skal vi, til hvilket af vore lande rovet eller fangerne
end føres, hvis vi bliver opfordret hertil eller vore fogeder bliver oplyst
herom, med alle vore mænd i følge begive os til den borg, hvor rov og fanger
forefindes, og belejre den. De af os, som derudover bliver opfordret dertil,
skal give følge inden 14 nætter, som foreskrevet står; og bliver borgen ind
taget, skal den herre overtage borgen, i hvis land den er beliggende. Frem
deles, hvis en af vore mænd beskylder en anden for rov, brandstiftelse, til
fangetagelse eller anden misgerning, og denne tilstår, da skal han erstatte
ham den skade, han har lidt, og dertil selv med elleve andre gode mænd,
sværge på det hellige, at han har fyldestgjort ham for skaden. Nægter han
imidlertid, da skal han fri sig herfor ved samme ed på det hellige med elleve
gode mænd. Men er det vitterligt for herrer og mænd i landene og stæderne,
skal han erstatte således som her foran står. Fremdeles, hvis en af os ikke
overholder, hvad her er foreskrevet med hensyn til følge og de andre artik
ler, skal han ride i indlager, således som enhver har aflagt løfte om: Vi
Ludolf, biskop af Schwerin, i Biitzow, Erik, hertug af Sachsen, i Molln,
Albrecht, hertug af Sachsen, i Ratzeburg, Barnim, hertug af Stettin, i
Anklam, Valdemar, hertug af Slesvig, i Rendsburg, Henrik og Nikolaus,
grever af Schwerin, i Wismar, Gerhard, Johan og Adolf, grever af Holsten,
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i Lübeck, Albrecht, herre af Mecklenburg, i Bützow, Johan, greve af Gütz
kow, i Anklam, Johan, herre af Werle, i Güstrow, og Nikolaus herre af
Werle, i Bützow; og ingen af os skal drage ud af indlager, førend vedkom
mende har fyldestgjort den herre, som har lidt skade på grund af, at han
har undladt at give følge. Fremdeles skal stæderne Lübeck, Hamburg, Ro
stock og Wismar være indbefattet i denne overenskomst, som her er forudskikket; vi skal yde dem det samme følge og alt andet; det samme skal de
gøre overfor os, således som deres breve lyder. For at alt dette kan forblive
urokket og fast overholdt fra denne dag og seks år fremover, og til vidnes
byrd om, at al herrekrig og al slags dødsfejde4) ikke er indbefattet heri og
udtrykkeligt skal være undtaget, har vi beseglet dette brev med alle vore
segl. Dette er sket i Lübeck 1338 søndag efter tolvte dags jul.
1) d.v.s. en krig, foranlediget af parternes lensherrer, — 2) en rambuk indbygget i en
trækonstruktion, beregnet til angreb på borgmure o. lign. — 3) forsamling af fyrsterne. —
4) forlægget har dotvejde', blodhævn som følge af manddrab falder således ikke ind under
aftalen.

1338. 13. januar. Lübeck.

65

Grev Gerhard 3, af Holsten stadfaster Lübecks privilegier i Danmark, specielt
indenfor hans magtområde.

Original i Lübeckarkivet.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, hvem dette
brev når, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi, da vi omfatter rådmændene og borgerskabet i staden
Lübeck med særlig gunst og venskab, tilstår dem og erklærer som vor vilje,
at nævnte rådmænd og alle borgere i Lübeck frit og ukæret må nyde de
privilegier og nådesbevisninger angående skibbrudent gods, som fra gam
mel tid og indtil denne dag er tilstået og givet dem af de Danskes berøm
melige konger og fyrster i alle rigets områder, og især i de områder, som
nu er underkastet vort værgemål og vor myndighed, tillige med alle andre
friheder, nådesbevisninger og sædvaner, idet vi stadfæster og godkender alle
deres privilegier desangående, og idet vi desuden til overflod pålægger alle
vore fogeder og officialer, at ingen for fremtiden må driste sig til på nogen
måde at forulempe dem eller nogen af dem med hensyn til ejendele og gods
eller friheder. Og for at det foranstående kan have fasthed og styrke, har vi
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ladet dette brev værne ubrydeligt med vort segl. Givet i Lübeck i det Her
rens år 1338 ottendedagen efter helligtrekonger.
1338 13. januar, Reg. Dan. nr. *1711, se 1337 13. januar, nr. 2.

1338. 18. januar. Århus.

66

Grev Gerhard 3. af Holsten giver Jens Papes arvinger låsebrev på deres fadrene
gods i Nørager sogn.

Original i rigsarkivet.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi til evig og retmæssig besiddelse og til fri rådighed til
dømmer nærværende brevvisere, Jens Papes arvinger, det gods i Nørager
sogn i Hald herred, hvilket i kraft af arveretten tilkommer dem efter deres
fader og aldrig er blevet afhændet af dem, og som siden er tildømt dem ved
vore fire dombreve, idet vi i overenstemmelse med den på vort retterting
afsagte dom sætter denne sag evig tielse på og strengt forbyder, at nogen,
hvilken stilling eller stand han end indtager, på nogen måde befatter sig
med nævnte gods eller dets indtægter uden deres samtykke eller vilje.
Givet i Århus under vort segl i det Herrens år 1338 på den hellige jomfru
Priscas dag med herr Klaus Limbæk som vidne.

G
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1338. 19. januar. Slesvig.

Kapitlet og rådmandene i Slesvig indgår forlig om den gård i Slesvig, som Bern
hard Puncke havde skanket til oprettelse af et evigt vikariat i Slesvig domkirke.

Afskrift i Slesvig.

apitlet i Slesvig til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
- Det er vor vilje, at det skal være klart for såvel nulevende som
fremtidige, at der omsider er sluttet venskabeligt forlig i en uoverenstemmelse eller strid, som længe har verseret mellem os på Slesvigkirkens vegne
på den ene og rådmændene og de øvrige borgere i Slesvig på den anden
side i anledning af en gård, som fordum tilhørte herr Bernhard Puncke,
og som denne ifølge sit testamentes ordlyd med fuld ret skænkede til ind
stiftelse af et evigt vikariat i vor omtalte kirke, men som fornævnte rådmænd
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Nr. 69

i henhold til de love og sædvaner, der var gældende i landet og givet af
Erik, fordum hertug af Jylland, af flere grunde nægtede at anerkende som
gyldig gave, idet de hævdede, at den ikke var urokkeligt befæstet, ja, endog
at nævnte gård snarere tilhørte dem med rette. Nævnte forlig er indgået
på det vilkår, at nævnte rådmænd skal sælge og overlade nævnte gård for
en vis sum penge og skøde den til herr Nanne Pedersen, vor medkannik,
til evig retmæssig besiddelse med alle bekvemmeligheder og al frihed,
nytte og rettighed, som de hidtil har haft i omtalte gård og på samme
måde, som omtalte herr Bernhard fordum har haft og besiddet den, dog
således, at nævnte Nanne årligt og ubrydeligt skal lade afholde to messer,
medens han er i live, og een efter sin død1) på dagen for nævnte Bernhards
årtid og til frelse for dennes sjæl. Derfor lader vi med dette brev omtalte
rådmænd være kvit og fri og fuldstændigt undskyldte for vor og ovennævnte
Slesvigkirkes krav i anledning af denne gård, og vi giver for evigt afkald på
alle rettigheder og på al tiltale, dersom der indtil nu tilkom os eller vor
fornævnte kirke nogen, mod fornævnte rådmænd i medfør af nævnte gård
og ovennævnte Bernhards gave. Til vidnesbyrd herom er vort kapitels segl
hængt under dette brev. Givet i Slesvig i det Herrens år 1338 dagen før de
hellige martyrer Fabians og Sebastians dag.
1) d.v.s. Nanne skal udrede en kapital, for hvis af kastning der efter hans død skal
holdes en årtid for Bernhard.

1338. 1. marts.

68

Abbeden i Tvis sælger alt sit gods i Tem til herr Ove Hase.
Silkeborgske registratur (Århus bispestols breve).

remdeles et latinsk brev af abbeden i Tvis, som solgte herr Ove Hase alt
sit gods i Tem. Givet 1338 på søndagen Invocavit.

F

1338. 8. marts. Ribe.
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Grev Gerhard 3. af Holsten bevidner, at magister Esger, kantor i Ribe, på hans

retterting har skødet kapitlet i Ribe forskelligt gods til afholdelse af sin årtid.
Original i rigsarkivet.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.

G

Nr. 70

10. marts 1338

46

Alle skal vide, at den gode mand, magister Esger, kantor ved Ribe kirke,
i det Herrens år 1338 på den søndag, på hvilken der synges Reminiscere,
personligt var til stede på vort retterting og i nærværelse af kapitlet samme
steds og andre troværdige mænd tilskødede herr Mikkel, præst og kannik,
som optrådte på nævnte kapitels vegne, nedennævnte gods, idet han skø
dede det i hans hånd over hovedalteret i Ribe kirke, for at der daglig til
evig tid kan afholdes en messe til lægedom for hans sjæl i nævnte kirke,
og for at kannikerne sammesteds hvert år til evig tid kan højtideligholde
hans årtid med 3 mark penge i gængs mønt af det nævnte gods. På sine
egne og på sine arvingers vegne afhændede han samme gods og oplod det
frit til herrerne Gøde og Mikkel, kanniker sammesteds. Det gods, som er
henlagt hertil, er følgende: For det første halvdelen af en gård i Stadel
sogn, som han har fået fra Mogens Jensen i Bjærg, dernæst halvdelen af en
gård sammesteds, som han har fået fra Niels Ovesen, ligeledes en gård
sammesteds, som han har fået fra Jens Nielsen og hans arvinger, tillige med
en landbostavn i Halkær1) og en søsterlod i Mads Mikkelsens gods, end
videre en gård sammesteds, som han har fået fra Niels Meretesen med en
tilstødende toft, som han har fået fra Povl Jurisen, yderligere en eng i
Tanderup enge, nemlig 20 skår, som han har fået fra Niels Thomsen, og
gods i Skast sogn, som han vides at have fået fra Torsten Bugge. Til vidnes
byrd om alt dette er vort segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet i
Ribe, år og dag som ovenfor, med prioren herr Peder som vidne.
1) jf. DRB II 8 nr. 93.
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1338. 10. marts. Slesvig.

Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster Slesvigs privilegier, fritager byens bor

gere for bygæld, arnegæld, arvekøb, torvegæld, told og ydelser til hans foged og

giver dem ret til fri handel i hertugdømmet.
Original på Gottorp.

aldemar, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi vil1), at det skal stå fast for nulevende og fremtidige, at vi har taget
nærværende brevvisere, vore elskede borgere i Slesvig under vor særlige
fred og beskyttelse for at værne dem, idet vi — så længe som omtalte stad
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er i vor besiddelse — til gengæld for deres tro og hengivne tjenester, og
fordi de står fast ved den troskab, de har lovet og svoret os, fritager og
undtager dem for betaling af de 40 mark, som kaldes bygæld, og som er
lægges på grund af leding, arnegæld, arvekøb og torvegæld, for told over
alt indenfor vort hertugdømme og for alle byrder og tjenesteydelser til os,
hvormed de vil kunne tynges, når fogeden, der til enhver tid har befalingen
på borgen sammesteds, indfinder sig og kræver hynder, kedler og potter til
samme borg — undtagen dog når vi personligt kommer derhen. Vi giver
dem også den særlige nåde, at de overalt inden for vort hertugdømmes
grænser, hvor de kommer med deres varer for at handle, lige som på vor
elskede faders og vore forfædres tid skal have uhindret adgang til at købe,
hvad de vil, og frit udføre det, hvorhen de vil, uanset noget forbud, som
kunde blive udstedt i vort rige. Desuden ønsker og lover vi over for samme
borgere ukrænket at overholde alle rettigheder og love eller sædvaner, som
de vides frit at have haft tidligere, idet vi strengt ved vor nådes fortabelse
forbyder, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden på
nogen måde drister sig til utilbørligt at besvære dem med hensyn til disse
friheder, som vi har tilstået dem. Hvis nogen i ubesindig forvovenhed for
søger det, skal han visselig ikke undfly vor hævn. Til vidnesbyrd og fyl
digere bevis for dette har vi givet dem dette brev og bekræftet det med vort
segl. Givet i Slesvig i det Herrens år 1338 tirsdagen inden pave Gregors
dag.
1) jf. DRB II 9 nr. 337.

1338. 11. marts.

71

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Knud Eriksen, ærkedegn i Lund, har skødet

gods til Jens Knudsen af Thortorp.

1. Skdnebrevsfortegnelsen:

t af ærkebiskop Peder i Lund udgivet vidnesbyrd af det indhold, at
ærkedegnen skødede eller gav Jens Knudsen af Thortorp alt sit gods og
en gård i Klåggerdd, fremdeles den jord, som omtalte ærkedegn Knud Erik
sen fik af Kong Magnus, beliggende ved Skjerbæk; og når omtalte Jens
Knudsen døde, skulde hans broder Kristian Knudsen have det gods.
Givet dagen for den hellige pave Gregors dag.
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

.Ærkebiskop Peders vidnesbyrd om, at Knud Eriksen, ærkedegn i Lund
-LJ skødede Jens Knudsen alt sit gods i Klåggerdd. Givet 1338.

72

1338. 12. marts.

Skøde på gods i Tammestrup og Gundestrup.

Silkeborgske registratur (Essenbak klosters breve).

fremdeles et latinsk skødebrev på Tammestrup og Gundestrup. Givet
1338 på den hellige pave Gregors dag.
73

1338. 12. marts. Reval.

Herman v.Toys og 11 andre kongelige råder i Estland erklarer overfor kardinal
kollegiet, at klagerne mod den tyske orden for katteri og kirkeødelaggelse er falske,
at kristendommen i Livland, Kurland og Preussen ikke vilde kunne bestå uden den

tyske ordens beskyttelse, og at ordenen også får hjalp fra det danske rige og andre

nabolande.

Efter Hennes, Urkundenbuch d. Deutschen Ordens II nr. 446.

erman v.Toys, Johan v. Sorsevere, Bartholomeus v. Velin, Helmold v.
Saghe, Bertram, Henrik, Johan, kaldede v. Parenbeke, Henrik v.
Virkes, Bertold v. Lechtes, Nicolaus v. Vysenbich, Henrik v. Wrangel,
riddere, Henrik v. Lode, væbner, den berømmelige fyrste og herre kongen af
Danmarks råder i Estland til det ærværdige og højtærede samlede kardinal
kollegium for den hellige romerske kirke i al mulig underdanig ærbødig
hed, i tjenestvillighed og med æresbevisninger.
Vi har forstået, at nogle fjender1) af de fromme mænd, de tyske brødre
af St. Marias hospitalsorden, udspreder onde rygter hos Eder om samme
brødre og beskylder dem for visse forbrydelser, især for kætterisk fordær
velse og ødelæggelse af kirker, ja selv domkirker. Men da vi som følge af
naboskab og lang omgang med fornævnte brødre alt længe har iagttaget
deres sæder og vandel og givet agt på deres rygte og i sandhed har kendskab
hertil, mener, forsikrer vi bestemt og bevidner, at samme brødre overholder
ordensregelen og er rettroende... Og når fornævnte fromme mænd hyp
pigt under fortsat besvær, møje og omkostninger går i krig for at bekæmpe
hedninger og kristenhedens fjender, knytter de så mange riddere og væb-
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Nr. 75

nere til sig, som de kan, ikke blot fra den berømmelige fyrstes, vor herre
kongen af Danmarks rige, men også fra andre omkringliggende egne, efter
opfordring, for løn og ved at vise dem mangfoldige velgerninger...... Givet
Reval i det Herrens år 1338 den 12. marts.
1) der sigtes til ærkebiskop Frederik af Riga og hans partigængere i Livland.

1338. 16. marts. Bergen på Rügen.

74

Abbed Henrik af Eldena erklærer, at han og nonneklostret i Bergen på Rügen er

enedes om at vælge biskop Jens af Roskilde til at reorganisere klostret.
Original i rigsarkivet.

roder Henrik, abbed i Eldena kloster, til alle, hvem dette brev når,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev erkender, at vi har bedt den ærvær
dige fader, herr broder Jens, biskop af Roskilde, om hjælp til fredens gen
oprettelse i nonneklostret i Bergen på landet Rügen i Roskilde stift, som er
underlagt os og vort kloster, eftersom klostrets medlemmer navnlig med
hensyn til den tilbørlige ordenslydighed ikke er i overensstemmelse med
ordensreglen. Også hele konventet for nonneklostret i Bergen har uden
indsigelse fra nogen side godkendt den herre biskop af Roskilde som voldgifts
mand i fornævnte anliggender, således at nonnerne omhyggeligt vil aner
kende og godkende, hvad han måtte anordne i denne sag, hvilket vi også har
lovet og med dette brev lover på vore og vort klosters vegne, idet vi for denne
lejlighed har antaget samme biskop som mægler i alle sager. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Og vi, Peder Karlsen og Mikkel,
kanniker i Roskilde, og Bertold, sognepræst i Schaprode på Rügen, general
official i åndelige sager for landet Rügen, har sammen med de nedenfor
nævnte vidner været tilstede ved alt det fornævnte og efter opfordring til
vidnesbyrd om det fornævnte hængt vore segl under dette brev. Forhandlet
og givet i nævnte nonnekloster i Bergens kirke i det Herrens år 1338 den
16. marts i nærværelse af og med samtykke af munkene Frederik, Johan
Wesent og Johan v. Lippe fra klostret i Eldena.

B

1338. 21. marts. Ralswieck.
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Biskop Jens afRoskilde bortforpagterfogediet Ralswieck på Rügen til notaren Alard

i Stralsund og dennes søn Bertold, præst i Schaprode og bispens oficial på Rügen.
2. Række. XII. — 4
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Original i Stralsund,

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi til fri rådighed for nærværende brevvisere, Alard,
staden Stralsunds notar, og hans søn, herr Bertold, sognepræst i Schaprode
på Rügen i vort stift og vor official i åndelige sager sammesteds, og til deres
arvinger har overladt og med samtykke af vort kapitel i Roskilde med dette
brev overlader dem vort fogedi Ralswieck og vort gods på Rügen med
tiender og alle andre tilliggender samt med alle rettigheder, domsmyndig
hed og alle øvrige friheder, som vore forgængere frit har haft fra arilds tid,
at regne fra det tidspunkt, på hvilket nævnte gods med ovennævnte tillig
gender kan befris og løses fra den forpligtelse, der hviler på det over for de
herrer, dekanen Jakob Povlsen og magister Henrik, provst, ved vor kirke
i Roskilde, i henhold til indholdet af det brev, som vi har givet dem i fæl
leskab og hver for sig på nævnte gods, og gældende for de fire efterfølgende
år, således at de af nævnte gods hvert af de påfølgende år ufortøvet skal
betale os eller vore efterfølgere 80 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt i
Stralsund, nemlig halvdelen til fasten og halvdelen til St. Hans. Men hvis
fornævnte Alard eller herr Bertold eller deres arvinger som følge af voldelig
magt lider afbræk i oppebørslen af afgifterne af nævnte gods eller fogedi,
nemlig i tienden og alt andet, og det ikke skyldes deres forsømmelse, er det
vor vilje med samtykke af vort fornævnte kapitel i Roskilde, at de for dette
afbræk skal beholde nævnte fogedi Ralswieck og nævnte gods, indtil der er
ydet dem fyldest af samme gods eller i rede penge eller på anden måde.
Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med segl tilhørende vort kapitel
i Roskilde og herr Detlev, ridder, vor generalbefuldmægtigede i timelige
sager, hængt under dette brev. Givet på vor gård Ralswieck i det Herrens
år 1338 på den hellige abbed Benedikts dag.
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Tingsvidne af Viborg landsting, at Jens Friis har skødet gods i Åbosyssel til Niels
Odder til gengæld for gods i Salling og Himmersyssel.

Original i rigsarkivet.

err Simon, af Guds nåde biskop af Viborg, herr Henrik Nielsen, herr
Ove Essesen, riddere, Navne Tordsen, Svend Morsing, Lars Hvas,
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Nr. 77

Jon Bentsen, landstinghører i Viborg, Niels Ebbesen, Jens Ovesen, Niels
Sommer til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1338 var Jens Friis personligt tilstede
på Viborg landsting næst efter søndagen midfaste1) og tilskødede på sin
søster Katerines vegne i vor og adskillige andre troværdige mænds nær
værelse og påhør nærværende brevviser Niels Odder alt sit gods, rørligt og
urørligt, i Åbosyssel til evig besiddelse, hvilket er tilfaldet hende med arve
ret efter hendes faders og moders død; for dette gods skødede samme Niels
Odder til gengæld nævnte Jens Friis til evig og retmæssig besiddelse alt sit
rørlige og urørlige gods i Sallingsyssel og Himmersyssel, som tilfaldt hans
hustru, som er søster til samme Jens Friis, i arv efter hendes fader og moder,
med undtagelse afen gård i Vilsted, som er pantsat til Jens Tollesen. Givet
under vore segl år og dag som ovenfor.
1) Viborg landsting holdtes om lørdagen, midfastesøndag faldt i 1338 på den 22. marts.

13381). 30. marts—4. april. Slagelse.

77

Tingsvidne af Slagelse byting, at Klaus som arving efter sin broder Rolike Skytte

har afstået broderens pantegods i Ulkestrup til Niels Hemmingsen, borger i Slagelse.

Afskrift og registratur i rigsarkivet.

ådmænd og øvrige bymænd i Slagelse til alle, som ser dette brev, hilsen
b. evindelig med Gud.
I skal vide, at en mand ved navn Klaus fra herr grev Herman af Gleichens
område1), broder til og retmæssig arving efter Rolike Skytte — således som
han tilstrækkeligt godtgjorde ved herr grevens vidnesbyrd og breve i sagen
— i nedennævnte anliggende personligt var til stede på vort ting, hvor han
til nærværende brevviser Niels Hemmingsen2), vor medborger3), frit overlod
og oplod noget gods med dets tilliggende i Ulkestrup — (hvilket gods)4) var
pantsat til Rolike, salig i hukommelse, af Stig Jurisen for 5 mark sølv samt
2 pund korn af nævnte gods som resterende landgilde for dette år med alle
betingelser indeholdt i samme Stigs brev om fornævnte gods; dette erklærer
vi med dette brev overfor alle, hvem det vedrører eller kan vedrøre. Til
vidnesbyrd herom er vort bysamfunds segl hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1338....... 4) næst efter passionssøndag5).

R

1) registraturen har årstallet 1338, mens afskriften har 1388. 1338 må være det rigtige,
da en Stig Jurisen nævnes i breve fra 1343 og 1350, og grev Herman af Gleichen kan være
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den grev Herman, der 1323 18. maj udsteder en kvittering til Antvorskov kloster, jf.
DRB II 9 nr. 19, men er dog snarere hans fætter, den regerende greve af Gleichen, jf. ud
trykket fra herr grev Hermann af Gleichens område (dominium), der kendes fra tiden 1315—
1342, jf. Danm. Adels Arbog 1894, 142. — 2) afskriften, der er ret mangelfuld, har Hen
ningsen, mens registraturen har det mere sandsynlige Hemmingsen. — 3) afskriften har
kansler, rimeligvis en fejllæsning af conuillano for cancellario', findes ikke i registraturen. —
4) lakuner i forlægget. — 5) passionssøndag (= ludica) faldt i 1338 på den 29. marts.

1338. 14. april.

78

Folmer Folmersen afstår 6 øre jord i Tersløse til Jon Grubbe mod til gengæld at få
6 øre jord i Øster Kippinge,

Vidisse 1338 6. marts i rigsarkivet.

olmer Folmersen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg giver, overlader og frit oplader min elskede
hustrus elskede farbroder, den gode og hæderlige mand Jon Grubbe, 6 øre
skyldjord i Tersløse til evig og retmæssig besiddelse, hvilke 6 øre skyldjord
tilkommer min nævnte hustru ved arveret efter hendes elskede fader Peder,
salig ihukommelse. Til gengæld oplader og skøder samme Jon frit 6 øre
skyldjord i Øster Kippinge på Falster til mig, ligeledes til evig og retmæssig
besiddelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1338 tirsdagen efter påske.

F
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Grev Johan 3. af Holsten, herre til Lolland og Femern, stadfæster klostret Rein
felds privilegier.

Afskrift på Gottorp.

ohan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn og Lollands og Femerns herre.Givet i det Herrens år 1338 på de hellige og glorvær
dige martyrer Tiburtius’ og Valerianus’ dag.

J
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1338. 17. april. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund henlægger det gods, som afdøde provst Trued havde
skænket til et alter, som ikke er blevet oprettet, til det alter, som herr Gudmund Luciesen
har stiftet i Lunds domkirke.
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Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med vort elskede kapitels råd og efter moden
og omhyggelig overvejelse foretager henlæggelse af alt det gods, som herr
Trued, fordum provst ved kirken i Lund, salig ihukommelse, til lægedom
for sin sjæl har henlagt og skænket til opførelse af et alter i nævnte kirke i
Lund, og som herr Jakob Jærmer, præst, vor elskede klerk, for tiden besty
rer, idet nævnte alter endnu ikke er opført. Med dette brev henlægger vi
dette gods til det alter, som herr Gudmund Luciesen, fordum kannik i
Lund, har indstiftet og doteret i samme kirke i Lund, og som herr Peder
Bonde for tiden sidder inde med med alle tilliggender hertil. Heraf skaber
og opretter vi et beneficium, således at de fornævnte præster eller andre
egnede præster i deres navn hver uge skal afholde otte messer ved det alt
opførte alter, og således at den af dem, der lever længst, frit skal besidde
fornævnte alter med det gods, alt og hvert, der er tillagt det fra begge sider.
Men når alteret i fremtiden måtte blive ledigt, skal dekanen i Lund og den,
som råder for bygningsfonden, skiftevis præsentere præsten til dette alter
på kanonisk vis. Til vidnesbyrd om denne henlæggelse og sammenlægning
er vort segl sammen med vort fornævnte elskede kapitels segl hængt under
dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1338 fredagen i ugen efter påske.

P

1335. 25. april, Reg. Dan. nr. *1714, vedrører interne forhold på Femern
og udelades af DRB.

1338. 6. maj.
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Rådet i Stralsund vidimerer fyrsterne Vizlav 2.s, Vizlav g.s og Sambors brev af
1302 2g. juni.

Original i Stettin.

ådmændene i staden Stralsund til alle, som ser dette brev, i velvilje og
med ønske om evig helsen.
I skal vide, at vi har set og hørt et brev af de velbyrdige herrer Vizlav,
herr Jarmers søn, og Vizlav og Sambor, nævnte Vizlavs sønner, fyrster af
Rügen, beseglet med deres ægte segl og med segl, tilhørende herrerne Val
demar, hertug af Jylland, og Erik, herre til Langeland, hvilket brev var

R
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uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende og af indhold fra
ord til andet som nedenfor følger: Vizlav, herr Jarmers søn, tillige med
Vizlav og Sambor, hans sønner (o.s.v = DRB II3 nr. 208). Til vidnesbyrd
om denne vor besigtigelse er vort sekret hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1338 på lille St. Hansdag.
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1338. 9. maj. Greifswald.

Junker Valdemar af Danmark skænker staden Anklam et fed på Skånemarkedet og
stadfæster dens privilegier.

Vidisse af 1373 10. august.

aldemar, af Guds nåde arving til kongeriget Danmark, til alle troende
i Kristus evindelig.
Formanet af ukrænkelige love og i henhold til, at de, der har gjort sig
velfortjent, fortjener at blive foretrukket ved fortjenstfulde gerninger på
mangfoldig vis, har vi skænket og med dette brev overdraget til de gode
mænd, de af os højtelskede rådmænd og borgerskabet i staden Anklam, den
særlige plads, på hvilken de fra arilds tid har boet i fisketiden, og som kaldes
det anklamske fed, med al nytte, alle friheder og brugsrettigheder, således
som de andre søstæder, såsom Lübeck, Wismar, Rostock og andre stæder,
som plejer at drive sildefangst ved landet Skåne, fra arilds tid har været
vant til at bruge dem; og de må indsætte deres egen foged, som med hensyn
til de enkelte punkter og friheder, som før er nævnt, skal straffe deres for
seelser i overenstemmelse med de andre stæders sædvanemæssige og privi
ligerede stilling. Men da tidens forgængelighed plejer at bringe sande og
lovligt indgåede overenskomster i forglemmelse, og for at ikke det, som er
foretaget af vore forfædre, skal mistydes, fastsætter og godkender vi med
dette brev, at hvis nogen drister sig til at fortrædige nævnte stad og på
nogen måde hjælper til med at angribe vor eller rettere vore forfædres
gave, så skal og bør vi af alle kræfter og al evne bistå nævnte rådmænd og
borgerskab, for at alt det kan forblive uantastet og uforkrænket, som vi,
eller rettere vore forfædre har skænket dem, og som de kan eftervise og
tydeligt godtgøre at have fået ved vidner, privilegier og ved andre beviser.
Endvidere, hvis nogen skulde have til hensigt over for nævnte rådmænd og
borgerskab voldeligt at krænke det, som vi — som nævnt — nådigt har
fastsat og tilstået dem, da er det vor agt, ja, vor pligt at tvinge dem ved

V
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vor straf på en slig måde, at oftnævnte rådmænd sammen med borgerskabet
til evige tider frit og ukæret kan besidde oftnævnte plads, som kaldes det
anklamske fed med alle ovennævnte bestemmelser. Men for at denne vor
gave kan have ubestridt gyldighed til evig tid har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet i Greifswald i det Herrens år 1338 lørdagen næst efter
korsets dag i nærværelse af de ærværdige herrer herr Svend, biskop af År
hus, Johan Wesenberg, skoleforstander i Øsel stift og kannik i Århus, An
ders, provst i Randers og kannik i Århus, samt adskillige andre troværdige
mænd.

1338. 15. maj. Bergen.

83

Biskop Håkon af Bergen meddeler herr Erling Vidkunssønforskellige nyheder, bl. a.

at han af biskop Halvard af Hamar har erfaret, at det står ilde til i Sverige og endnu
værre i Skåne.
Afskrift i Bartholins samlinger af Bergens bispestols kopibog.

il herr Erling Vidkunnssøn...... Vi har set brev fra den herre biskop i
Hamar, hvori han berettede for sandt, at vor hæderværdige herre
konge1) kom til Bohus påskedag og dronningen onsdag efter påske ad
søvejen. Han fortalte også, at herr Ulf Saxason straks red til ham. Som
den herre biskop sagde i sine breve, står det ilde til i Sverige og endnu
værre i Skåne...... Skrevet Bergen på martyren Halvards dag i det Herrens
år 1338.

T

1) kong Magnus af Sverige og Norge.

1338. 17. maj.

84

Woghen, bispen af Dorpats foged, herr Henrik v. Pleskau m.fl. bevidner, at ud
sendinge fra Lübeck og Gotland har sluttet forlig med storfyrsten og indbyggerne i

Novgorod angående drabet af Wollus og hans fæller*, hvis storfyrsten af Novgorod

kommer i krig med Sverige eller med den danske konges vasaller i Estland, den tyske

orden eller bisperne af Dorpat, Riga og Øsel, skal denne krig være hanseaterne uved
kommende.

Original i Lübeckarkivet.

ette skal være vitterligt for alle, som hører eller ser dette brev, at føl
gende udsendinge er kommet over havet: herr Markvard v. Kosfeld

D
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fra Lübeck, herr Wennemar v. Essen fra Gotland, Filip på den store kon
ges1) vegne, og på (staden) Novgorods vegne Andreas, Filip, Pawel, Ansen
og Mikul Mesenick Felyce. De har i nærværelse af bispen af Dorpat, herr
Henrik v. Pleskau, der optrådte på høj mesterens vegne, herr Valdemar v.
Dolen, herr Johan v. Üxkull, herr Engelbert v. Tisenhusen, herr Johan v.
Lewenwalde og herr Eilard v. Wrangel indgået en overenskomst om drabet
af Wollus og af hans fæller, som blev dræbt på koggen, og om det gods, der
tilhørte Wollus2)...... Sker det, at Novgoroderne kommer i krig med kon
gen af Sverige, med kongen af Danmarks mænd3), med de tyske riddere,
stiftet Dorpat, med bispen4) af Riga eller med bispen af Øsel5), skal de
tyske købmænd ikke have noget at gøre hermed...... Til vidnesbyrd herom
har de fornævnte riddere og Woghen, foged hos den ærlige herre (biskop)6)
af Dorpat hængt deres segl under dette brev. Dette er skrevet 1338 efter
Guds byrd søndagen før Kristi himmelfart.
1) d.v.s. storfyrsten af Novgorod. — 2) drabet på Wollus havde ført til krigeriske for
viklinger mellem hansekøbmændene og staden Novgorod. — 3) d.v.s. vasallerne i Est
land. — 4) d.v.s. ærkebiskop Frederik. — 5) Herman. — 6) Engelbert.
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1338. 23. maj. Stralsund.

Prioren for dominikanerne, guardianen for franciskanerne, borgmester og foged i
Stralsund vidimerer Gerhard af Borks brev af 1337 30, marts.
Original i rigsarkivet.

roder Henrik, prior for dominikanerne i Stralsund, broder Nicolaus,
guardian for franciskanerne sammesteds, Didrik Scheel, borgmester
for staden Stralsund og Johan Wesent, foged sammesteds, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide at vi har set og besigtiget nedenforskrevne brev, ubeska
diget i enhver henseende under ægte, bevarede og ubeskadigede segl og af
ordlyd, som følger: Gerhard af Bork, borger i Ribe (o.s.v. = nr. 13). Hvad vi
har set, det bevidner vi hermed. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet i Stralsund i det Herrens år 1338 lørdagen i ugen
efter Kristi himmelfartsdag.

B
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1338. 23. maj. Arhus.

Jens Thomsen og Povl Olufsen, kanniker i Århus og generalvikarer for biskop

25- maj 1338
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Svend, vitterliggør, at de (i overensstemmelse med ærkebiskop Peders befaling af 1337
6. juli) har ladet biskop Volrad af Ratzeburgs brev af 1337 28. april indføre i Århus

kirkens lovsamlinger.
Original i Lubeckarkivet.

il tegn på, at vi, Jens Thomesen og Povl Olufsen, kanniker ved kirken
i Århus og officialer eller generalvikarer i åndelige sager for den ær
værdige fader i Kristus, vor herre, herr Svend, nævnte Århuskirkes biskop,
har udført det fornævnte1) således, som det ifølge det anførte er blevet os
pålagt, og i henhold til de opfordringer, vi har fået dertil, har vi ladet vore
segl hænge under dette brev2) og ladet nærværende seddel hænge ved.
Forhandlet i Århus i det Herrens år 1338 lørdagen i ugen efter Kristi Him
melfart.

T

1) det i nr. 20 indeholdte påbud, jf. note 2. — 2) d.v.s. nr. 20, som sigillatorisk er forbundet med denne erklæring.

1338. 25. maj.
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Testamente af præsten Vilhelm) forstander for Pughus i Ribe.
Original i rigsarkivet.

Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen.
Jeg Vilhelm, præst og forstander for de fattige peblinge i Pughus, som
er syg på legemet, men ved Guds nåde karsk i sjælen, opretter og forordner
mit testamente på denne måde. For det første testamenterer og giver jeg
til lægedom for min sjæl hele min gård, som jeg har erhvervet af Jakob
Hård, tillige med stenhuset sammesteds på det vilkår, at de herrer kan
toren og skolemesteren i Ribe og deres efterfølgere til hver en tid, skal have
rådigheden over nævnte gård og årligt lade kannikerne i Ribe højtidelig
holde min årtid med seks skilling sterling af samme gårds skyld. Men resten
af skylden skal de efter deres skøn anvende til brug for de fattige peblinge i
Ribe. Men dersom nævnte gård måtte blive afvundet mine eksekutorer
eller arvinger, henlægger jeg den toft, som jeg efter her Jons død har fået
ved Pugflod imod syd, og den toft, som jeg har købt i Fårup, for at kanni
kerne kan afholde min årtid deraf med 6 skilling sterling. Og hvis der bliver
noget tilovers af landgilden, skal det udbetales til de fattige peblinge. Men
hvis nævnte gård ikke bliver afvundet, overdrager jeg nævnte tofte til Pug
hus, således at forstanderen sammesteds skal lade peblingene højtideligholde

I

Nr. 87

25. maj 1338

58

min årtid og give dem en tønde godt øl. Fremdeles testamenterer jeg min
herre, bispen af Ribe, fire sølvskeer. Fremdeles Vor Frue kirkes byg
ningsfond, hvor jeg vælger mit gravsted, en dekretalsamling1). Fremdeles
St. Hans kirke to skilling, og den til enhver tid værende præst der prædike
nerne om St. Johannes og om kirkens indvielse i et særligt bind2), og degnen
sammesteds en halv skilling sterling. Fremdeles alle andre sognekirker i
Ribe en skilling sterling, præsterne en halv skilling og degnene en grot fra
Tours3). Fremdeles dominikanerne, franciskanerne, nonnerne, de spedal
ske, helligåndshuset, en skilling sterling til hver af dem. Fremdeles Pughuset alle mine kobbergryder. Fremdeles den herre ærkedegn mit bedste
horn og mit sammenfoldelige bord. Fremdeles kantoren bækkenet med den
bedste kande. Herr Jens Brun, kannik, et psalterium med glosser4) og de præ
dikener, som jeg fik fra arvingerne efter Henrik Brun. Herr Mikkel, skole
mester, min bedste »Graecismus«5) med de prædikener, som jeg fik fra magi
ster Jakob. Herr Hågen et overstykke med hue og et bækken med kande.
Herr Jakob, provst for peblingene, en »Compotus« med tillæg6), O vids De
Remedio7) tillige med den berømmelige Theodolus8). Herr Kjeld mit breviar
tilligemed de prædikener, som jeg fik efter ærkedegnen, samt de berømte
prædikensteder, som begynder »Estote fortes« (vær tapre)9). Fremdeles min
elskede søster to køer som Leeth har, og en som jeg har i Tved, min over
frakke og hætte, foret med skind, min bedste kåbe med den bedste hoved
pude og det bedste betræk og en kiste, som hun vælger som den bedste
blandt tre. Fremdeles peblingen Lars den seng, i hvilken han sover, og Senecas »Autoritates«10). Endvidere henlægger jeg specielt til betaling af det
som står i mit testamente og af min anden gæld mine dekretalsamlinger11),
de prædikener, som jeg fik fra Henrik Bruns arvinger, og som han havde fra
brødrene12) en bod med grundstykke i St. Hansstræde, tre kopper, tre sølv
skåle med en god ske og en pude af silke. Men dette er min gæld. For det
første skylder jeg Vor Frues bygningsfond to mark sølv, herr Jens Kryl 20
skilling sterling og 22 sterlinger, herr Kjeld to mark sølv og Herr Jakob,
provst for peblingene, otte skilling sterling. Fremdeles for Tope Mejers og
hans hustrus årtid et pund sterling. Fremdeles St. Mikkelskirke 18 skilling
sterling på Henrik Dylmers hustrus vegne til køb af prydelser. Jeg testa
menterer endvidere herr Jakob min lille »Graecismus«13) sammen med de
ovennævnte bøger. Som eksekutorer af dette testamente indsætter jeg de
gode mænd og herrer Jens Brun og Mikkel, skolemester, kanniker i Ribe,
og herr Hågen, præst, idet jeg beder dem om at de velvilligt opfylder dette,
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således som de ved det gavner min sjæl bedst. Til vidnesbyrd om alt dette
er de nævnte eksekutorers segl sammen med mit segl hængt under dette
brev. Forhandlet i det Herrens år 1338 på den hellige pave Urbans dag.
1) Gregor IX’s Dekretalsamling i fem bøger, udarbejdet af Raimundus de Penaforte
(ca. 1180—1275), udgivet 1234 af Gregor IX; bygger på pavelige forordninger (litterae
decretales) efter Gratians Decretum og udgør sammen med Sextus, Clementina og en
kelte andre Extravagantes anden hoveddel af Corpus juris canonici, jf. Fr. Schulte: Die
Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts II p. 3 og Poul Johs. Jør
gensen, Dansk Retshistorie 88. — 2) kan ikke identificeres. — 3) 1 grot = 1/4 skilling
sterling. — 4) formentlig Davids salmer med kommentar. — 5) »Graecismus« er en ud
førlig lærebog i latin på vers omfattende forskellige afsnit (De coloribus rhetoricis, en
metrik, en phonologi, en grammatik, en synonymik etc.), forfattet ca. 1200 af Evrard af
Béthune. Navnet kommer formodentlig af de mange forklaringer af græske udtryk. Vær
ket var førende undervisningsbog i middelalderen, jf. Gustav Gröber: Grundriss der
Romanischen Philologie II 1 p. 389. Der skelnes i dette testamente mellem Graecismus
melior og Graecismus minor (se nedenfor). Ved Graecismus melior kan forstås 1) en ud
gave, der omfatter alle de enkelte afsnit af Graecismus, 2) en glosseret udgave (glosserede
håndskrifter af Graecismus findes fx. i Bibliothèque nationale, nr. 15133 (fra ca. 1270, jf.
B. Hauréau : Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque nationale
IV p. 280) og i Firenze (jf. Bandini: Catalogus bibliothecae Laurentianae IV col. 190))
eller 3) en udvidet udgave af Graecismus, kaldet Laborinthus, som også omfatter en poe
tik, udarbejdet af Eberhard (13. årh., Gröber II 1 p. 389). — 6) håndbog i kalendervæ
sen, udvidet med tillæg, formodentlig i form af tabeller, måske identisk med Massa
computi, forfattet af Alexander de Villa Dei, didaktisk digter, der beskæftigede sig med
kronologi og grammatik, ca. 1200, jf. Max Manitius : Die lateinische Litteratur des Mit
telalters III p. 761. — 7) Ovids erotisk-elegiske digtning var overordentlig populær i sen
middelalderen. — 8) Theodolus’ Ecloga, allegorisk digt af moralsk-didaktisk indhold på
heksameter, formet som en dialog mellem sandheden og løgnen, forfattet i midten af 9.
årh., efter senmiddelalderlig tradition af en italiensk munk Theodolus, ifølge Manitius I
p. 570 og andre af en saksisk munk Gotescalcus, der — svarende til, at de i digtet optræ
dende personer bærer græske symbolske navne — skulde have skabt pseudonymet Theodulus ved at oversætte sit navn til græsk (SeôÔouÂos = Guds træl). Værket var senere
vidt udbredt som skolebog, smign. Manitius III p. 196 og G. L. Hamilton i Modern
Philology VII, 1909, p. 172. — 9) denne prædikensamling er ikke identificeret. — 10)
excerptsamling af Seneca eller tilskrevet Seneca. Talrige sentenssamlinger under Senecas
navn var i omløb i middelalderen (mest udbredt : Monita og Liber de moribus) ; den her
angivne titel er for vag til, at den pågældende bog kan identificeres nærmere, jf. Martin
Schanz: Geschichte der Römischen Litteratur II p. 718—20, smlgn. Manitius II p. 94
og III p. 1070; de fleste af disse excerptsamlinger går tilbage til Martinus, ærkebiskop af
Bracara, død ca. 580, Manitius I p. 109. — 11) se note 1. — 12) usikkert hvilken munke
orden, der tænkes på. — 13) se note 5.
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Kampens byvedtægt, indeholdende bl.a., at deres foged i Skåne ikke må hjemføre
flere varer, end hvad der svarer til en værdi af seks pund grot.
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Afskrift i Kampen byarkiv.

m fogeden. Fremdeles må ingen foged, som vi sender til Skåne, føre
flere varer hjem end hvad der svarer til seks pund2) grot under bøde
straf af 40 mark i den lille mønt3). Og hans svend må ikke hjemføre for
mere end 1 pund grot under samme bødestraf.

O

1) står i håndskriftet sammen med en forordning af 1338 30. maj. — 2) =120 grot.
— 3) d.v.s. i den lille grotmønt, en lokal hollandsk mønt.

1338. l.juni.

89

Testamente af magister Esger, kantor i Ribe og kannik i Århus.

Original i rigsarkivet.

Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen.
Jeg magister Esger, kantor i Ribe og kannik i Århus, opretter mit testa
mente på denne måde. For det første testamenterer jeg til min herre, biskop
pen af Ribe to gode okser og en god hest. Fremdeles til bygningsfonden ved
Vor Frue kirke, hvor jeg vælger at begraves, 6 skilling grot. Fremdeles er
det min vilje, at der skal betales tre mark penge, gængse i landet, til min
årtid af det gods, som jeg har skødet på rettertinget1) til et alter for daglige
messer i Vor Frue kirke, og jeg tilføjer mine dekretaler2) med Sextus3) for
at øge samme messes indtægter. Fremdeles til den herre biskop af Århus
en mark sølv eller to gode kreaturer, som jeg har anbragt i virning, således
som bryden Mikkel er bekendt med. Fremdeles til Århuskirkens bygnings
fond to øre korn og en mark sølv, som Peder, prior og kannik sammesteds,
skylder mig. Fremdeles henlægger jeg til min årtid sammesteds det gods,
der tidligere er skødet, med afgifter for fem år, hvoraf jeg ikke har oppe
båret noget. Fremdeles til kannikebordet sammesteds to tønder Traveøl
og til vikarerne en tønde Traveeøl. Fremdeles til magister Peder, ærkedegn i Ribe, en tindunk med en god ny gryde af kobber og et horn. Frem
deles til her Gøde, kannik, en anden god gryde samt et godt bord tæppe og et
sammensyet håndklæde. Fremdeles til herr Peder Nielsen, kannik, en dunk
og en kobbergryde. Fremdeles til herr Mikkel min saddel med tilbehør, en
tindunk og en kobbergryde. Fremdeles til de andre kanniker, som overværer
hele min begravelse, seks groter fra Tours eller to ørtug korn. Fremdeles til
franciskanerne i Ribe mit breviar, en tønde Traveøl og en ørtug rug, bagt
til brød efter aftale med bageren4). Fremdeles til dominikanerne en tønde
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øl og en ørtug rug, bagt til brød. Fremdeles til helligåndshuset en øre rug
til St. Mikkelsdag. Fremdeles til spedalskhuset lige så meget, at dele blandt
dem5). Fremdeles til peblingene i Pughus en tønde øl samt to øre korn.
Fremdeles til hver af de øvrige kirker i Ribe en skilling sterling. Fremdeles
til kirken i Hemmet en ko, at anbringe som virning til evig tid6) mod (ydelse
af) sterlinger, til præsten sammesteds en øre korn. Fremdeles til kirken i
Velling det samme, til præsten det samme. Fremdeles til kirken i Staby og
til præsten det samme. Fremdeles til Stadel kirkes bygningsfond de jorder,
som Jens Fliri har og som yder to ørtug korn årligt, samt 100 tørre fisk.
Fremdeles til den residerende præst eller vikar den toft som Tyge Tært
bebyggede, nærved Niels Marsens drenges toft, samt halvdelen af et landbo
sted i Kolby, for at han skal afholde min, min faders og moders, mine
brødres og søstres årtid på en dag i fasten, alles på engang; og han skal have
to præster som ledsagere ved messerne og vigilierne og på egen bekostning
give dem hver tre sterlinger. Fremdeles til de fattige sammesteds den anden
halvdel7). Fremdeles til kirken i Skast en øre korn og til kirketjeneren en
ørtug korn. Fremdeles til kirken i Smidstrup to øre korn, og præsten samme
steds eftergiver jeg ti skilling sterling, som han skylder mig. Fremdeles til
kirken i Haldum i Århus stift en øre korn og til vikaren sammesteds lige så
meget. Fremdeles 6 mark voks til Vor Frues og til Helligkors’ alter til lys.
Fremdeles Ove Krage, hvis han vender tilbage i fred, to gode kreaturer.
Fremdeles til Jens, min broder, min lille saddel. Fremdeles til hans hustru
Inge min bedste kåbe. Fremdeles til herr Jens, ærkedegn i Århus, mit bed
ste overstykke med den bedste hætte. Fremdeles til Jens Nielsen, min bro
dersøn, en øre korn til St. Mikkelsdag. Fremdeles til fru Merete, underprior
inde, en øre korn. Fremdeles til fru Mald sammesteds min bedste kor
kåbe. Fremdeles til herr Jens Rød, sognepræst ved Vor Frue kirke, to skil
ling sterling. Fremdeles til herr Ove et gammelt overstykke og en øre korn.
Fremdeles til vedligeholdelse af tømmeret i spangen8) i Skern alt mit gods
i Alrum samt det gods, som jeg har af Arnest og hans søster sammesteds.
Fremdeles til Lars, min svend, en hest og to øre korn. Fremdeles til hans
hustru Ingerd et nyt tæppe og en ko. Fremdeles til Peder Ræv to øre korn.
Fremdeles til Torkil en øre korn. Fremdeles til Plader to ørtug korn eller
to skilling sterling. Fremdeles til Gris lige så meget. Fremdeles til Esger
Pedersens hustru Cecilie mit overstykke med gråværk. Fremdeles kvitterer
jeg Esger Povlsen for en skilling grot, som han skylder mig, for at han kan
betale en tønde smør, som han skylder mig. Som eksekutorer for dette
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testamente indsætter jeg de gode mænd, magister Peder, ærkedegn i Ribe,
de herrer Gøde og skolemesteren Mikkel, kanniker sammesteds. Men som
mine arvinger indsætter jeg min broder Jens, mine søstre Elsif og Margrete,
idet jeg beder disse eksekutorer og arvinger, så ydmygt som jeg kan, om at
de for Gud den almægtiges og jomfru Marias og alle helgeners skyld effek
tivt vil udføre alt det ovennævnte. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen
med segl tilhørende de fornævnte herrer, ærkedegnen, Gøde og skolemeste
ren Mikkel, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1338, mandagen
efter pinse.
1) jf. nr. 69. — 2) se nr. 87 note 1. — 3) dekretalsamling udstedt 1298 af pave Bonifacius VIII som en fortsættelse af Gregor IX’s Decretales i fem bøger. — 4) den latinske
tekst har: in panibus cum pistore. — 5) d.v.s. blandt de spedalske.— 6) en ko, der på sådanne
betingelser var anbragt på en gård, kaldtes for en »jernko« eller »udødelig ko«. — 7) af
landbostedet. — 8) gangbro af træ.
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1338. 5. juni. Næstved.

Konrad af Gandersberg tilbagegiver Agnete kloster i Roskilde det gods i Hjalmsø,

som han har købt, men ikke betalt.

Original i rigsarkivet.

onrad af Gandersberg til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
b. Alle skal vide, at jeg med dette brev frit tilbagegiver og oplader
nærværende brevvisere, nonnerne i St. Agnete kloster i Roskilde, det gods
i Hjælmsø til evig og retmæssig besiddelse, som fru Cecilie, Jon Grubbes
tidligere hustru salig ihukommelse, skænkede dem i sit testamente, og som
jeg siden købte af dem, dog uden jeg har erlagt købesummen herfor. Givet
i Næstved i det Herrens år 1338 fredagen i pinseugen under mit segl.

K
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1338. 10. juni. Ribe.

Grev Gerhard 3. af Holsten bevidner, at Vilhelm, forstanderen for Pughus i Ribe,
har skødet en gård i Ribe til peblingene sammesteds.

Efter tryk hos Terpager.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1338 onsdagen i trinitatisugen var den

G
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gode mand Vilhelm, præst og forstander for de fattige i Pughuset i Ribe, til
stede på vort retterting, hvor han i nærværelse af troværdige mænd til læge
dom for sin sjæl skødede sin gård i St. Hansgade, som han har fra Jakob
Hård, tillige med stenhuset sammesteds i præsten herr Hågens hånd på
efterfølgende vilkår og betingelse, (nemlig) at de herrer, kantoren og skole
mesteren og deres efterfølgere til hver en tid, skal have rådigheden over
nævnte gård og årligt lade hans år tid højtideligholde af kannikerne i Ribe
med 6 skilling sterling af samme gårds skyld, medens den øvrige skyld af
gården hvert år skal anvendes til de fattige peblinges brug efter deres skøn
og anordning. Men efter at denne skødning som sagt var foretaget, afhændede
han nævnte gård på sine og sine arvingers vegne og oplod den frit og uigen
kaldeligt til rådighed for de herrer, kantoren og skolemesteren i Ribe. Og
dette forkynder vi for alle, hvem det vedrører eller kan vedrøre i fremtiden,
med dette brev. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Forhandlet og givet i Ribe i det Herrens år og dag som ovenfor
med herr prior Peder som vidne.

1338. 10. juni. Greifswald.

92

Junker Valdemar af Danmark giver i broderen Ottos og eget navn staden Greifs

waldforskellige privilegier i Danmark og på Skånemarkedet.
Afskrift i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde junker og sand arving til kongeriget Danmark
og hertug af Estland, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
For at nedenstående kan fæstnes i erindringen, og dets sandhed kan lyse
klarere til evige tider, erkender vi med dette brev i ønsket om, at det skal
være vitterligt for nulevende og fremtidige, at vi på grund af de mange vel
gerninger og tjenester, som vore elskede venner, rådmændene og borger
skabet i staden Greifswald, uegennyttigt har ydet os og vore forfædre —
særlig, jo hårdere vi har været trængt af byrdefulde opgaver — frem for
andre omfatter dem med særlig bevågenhed, hvorfor vi efter modent over
læg og i vor elskede broder Ottos og vort eget navn af særlig nåde tilstår
samme borgere fra fornævnte stad, hver og een <1) fuld frihed til at komme
til, besøge og lægge til i alle offentlige havne i kongeriget Danmark med
deres skibe og alle deres andre ting eller varer og til at sælge deres ting eller
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bytte dem med andet, hvor som helst de vil foretrække at slå sig ned i for
nævnte rige, således som det er tilstået og indrømmet dem i de af vor elskede
fader Kristoffer og hans broder Erik, fordum de Danskes konger, udstedte
privilegier1), som har været forelagt og fremvist for os. De varer, de således
har købt — af hvad art de end er — må de frit udføre, dog at de, når de
således udfører deres varer, skal gøre det med vore fogeders vidende, som
er til stede og står dem bi, og således, at de, hvis vi kundgør et almindeligt
forbud mod udførsel, skal overholde det sammen med vore egne; og vi
erklærer dem ligeledes, hvad det forudskikkede angår, for kvit og fri at
være i hele vor og vor nævnte broders levetid over hele fornævnte rige eller i
dele deraf for al inddrivning og afpresning af told af alle deres ting og varer.
(2) Desuden giver og indrømmer vi samme rådmænd og borgere i Greifs
wald fri myndighed til blandt deres egne at vælge og indsætte en foged på
Skånemarkedet i fisketiden, som skal have al høj og lav domsmyndighed
over sine medborgere og over alle andre, som bor sammen med dem i hans
fogedis område, og myndighed til at straffe i store og små sager, endog
kapitalsager2). <3) Vi tilstår desuden rådmændene og borgerne i fornævnte
stad, at ingen må opslå boder på den mark eller plads, kaldet fed, som de
har besiddet fra længst forgangne tider, uden fogeden og fornævnte borgere
og dem, som samme rådmænd af særlig gunst har tilladt og tillader at op
holde sig der og opslå boder blandt deres borgere i deres fogedi. Og de
skal nyde fornævnte fed og deres boder til evig tid med al sædvaneret og alle
friheder, givet dem af os, således som borgerne i Lübeck indtil nu har nydt
deres i nævnte land Skåne, og de skal uden at blive antastet af nogen af vore
fogeder frit forblive der med deres varer. (4) Vi har ligeledes tilstået sam
me borgere i Greifswald, at vi, hvis nogen af dem lider skibbrud i fornævnte
riges egne — hvilket ikke ske — giver og skænker dem fri myndighed til at
bjærge deres gods og samle det igen, sålænge de på nogen måde er i stand
til at bjærge det ved egen eller andres hjælp, hvad enten det er på havet
eller på strandbredden3), idet det er vor vilje, at ingen af vore fogeder eller
officialer i nogen del af fornævnte rige må vove eller have myndighed til
at besvære dem i modstrid med alt det anførte. (5) Når fremdeles nævnte
borgere i Greifswald vil forlade en hvilken som helst alment tilgængelig
havn i fornævnte rige, skal de forevise deres brev fra vore fogeder og, hvis
det kræves, under edsaflæggelse godtgøre, at de ikke udfører anden mands
gods, og derefter kan de drage bort uden hindring eller forhaling fra nogen
af vore fogeders side. (6) Men særskilt tilsikrer vi dem, at ingen på nogen
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måde skal driste sig til at fortrædige dem selv eller deres undergivne i de
estniske lande, enten på havet eller tillands, nemlig over hele området og i
Wirland indtil floden Narva og derfra i retning mod Novgorod. <7) Lige
ledes fritager vi borgerne i Greifswald frem for andre for det køb af begra
velsesplads, som på folkesproget kaldes erfkoop eller erfwin4). Vi forbyder
derfor strengt under fortabelse af vor nævnte broders og vor nåde, at nogen,
hvilken stilling eller stand han end indtager, drister sig til på nogen måde at
fortrædige eller på noget punkt at forulempe borgerne fra Greifswald
i anledning af den nådesbevisning, vi således har vist dem, såfremt han vil
undgå vor straf. (8) Desuden lover vi rådmændene og borgerskabet i for
nævnte stad, at såsnart vor fornævnte broder eller vi ved Guds nådes hjælp
kommer i fredelig besiddelse af fornævnte kongerige, vil vi, når nævnte
rådmænd anmoder herom, forny dette privilegium, således som det lyder
i alle sine artikler og bestemmelser uden nogen indsigelse fra vor nævnte
broder eller fra os, og uden at der stilles krav om gaver og forrettigheder i
den anledning. Til vitterlighed om alt dette har vi ladet dette brev bestyrke
ved at vedhænge vort segl. Givet i Greifswald i det Herrens år 1338 den 10.
juni i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus, herr Svend, biskop af
Århus, Gerbert, kannik sammesteds, Jens Bæger og Vilhelm Pedersen, væb
nere, som særligt var tilkaldt og anmodet om at bevidne foranstående.
1) jf. DRB II 8 nr. 291; et privilegium af Erik 6. Menved til Greifswald er ikke over
leveret. — 2) d.v.s. sager, der drejer sig om hals og hånd. — 3) jf. DRB II 9 nr. 290 note 1.
4) jf. DRB II 9 nr. 290 note 2.

1338. 21. juni.
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Peder Witte skøder to gårde i Malmø tilfru Cecilie, enke efter Henrik Frederiksen,
borger i Lund.

Original i rigsarkivet.

eder, kaldet Witte1), til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Det skal med dette brev være vitterligt for såvel fremtidige som nærvæ
rende, at jeg sælger og afhænder to gårde, jeg har i Malmø, til den hæder
værdige frue, fru Cecilie, enke efter Henrik Frederiksen, fordum borger i
Lund, for 450 mark nye skånske penge, nemlig en gård, hvorpå for
dum Henneke Skagen boede, og en anden gård, kaldet Ladegård, som
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støder umiddelbart op til fornævnte gård mod syd, med alle tilliggender
hertil i jorder og bygninger, hvilke gårde jeg lovformeligt har erhvervet af
nævnte Hennike Skagens arvinger ved retmæssigt købs og skødnings ad
komst; jeg skøder gårdene til hendes hånd og oplader dem til evig og ret
mæssig besiddelse, idet jeg fast forpligter og binder mig og og mine arvinger
til at hjemle nævnte fru Cecilie og hendes arvinger nævnte gårdes jorde
gods, frit og løst for krav fra hvem som helst. Til større vitterlighed om
denne afhændelse og skødning har jeg ladet dette brev bestyrke og besegle
med mit segl og segl tilhørende de gode mænd Godrik Jakobsen og Niels
Jakobsen, bymænd i Malmø. Givet i det Herrens år 1338 søndagen før
St. Hans.
1) teksten har Hwytlæ, men seglomskriften Witte.
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1338. 23. juni.

Godskalk Witte, foged i Ribe, erklærer at være blevet fyldestgjort for de krav, som
han på grev Gerhards vegne havde på den gård i St. Hansgade i Ribe, som herr Vil

helm, skoleforstander i Pughus, havde købt af Jakob Hård.
Original i rigsarkivet.

odskalk kaldet Witte, foged i Ribe, til alle som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev erkender, at jeg af de gode mænd,
de herrer Jens Brun og Mikkel skolemester, kanniker i Ribe, og herr
Hågen, kapellan sammesteds, som handlede på herr Vilhelms vegne,
præst og forstander for de fattige peblinge i Pughus i Ribe, og på andres
vegne, hvem det vedrører, har oppebåret fuld fyldestgørelse for al rettighed,
som tilkom mig på den herre greves vegne i den gård i St. Hansgade, som
nævnte herr Vilhelm købte af Jakob Hård, borger i Odense, hvad enten
denne rettighed hidrører fra brev1), opnået mod nævnte Vilhelm på samme
gård eller fra de bygninger sammesteds, som sagdes med vold og uret at
være opført der, eller af andre grunde, en rettighed, som næsten beløb sig
til 14 pund sterling; jeg erklærer herr Vilhelm og andre, hvem det vedrører
eller kunde vedrøre i fremtiden, at være fri og løst for ethvert krav fra gre
vens side med hensyn til fornævnte rettighed. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1338 dagen før St. Hans.

G

1) d.v.s. rettertingsbrev udstedt af grev Gerhard til fordel for Jens Splitaf, jf. nr. 102.

67

20, juli 1338

Nr. 97

1338. 29. juni.
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Niels og Palle Thomsen, Jens Friis og Thomas Lille sælger en eng i Vesterenge i

Jernkjærmark til Niels Brun, borger i Ribe.
Original i rigsarkivet.

iels Thomsen, Palle Thomsen, Jens Friis og Thomas Lille til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi til fri og evig besiddelse og med retmæssig salgs og
skødnings adkomst har opladt nærværende brevviser Niels Brun, borger i
Ribe, og hans arvinger en eng i Vesterenge i Jernkjærmark, som ifølge
arveret tilfaldt os efter vor elskede moders død, for 2 pund sterling, som vi
skyldte ham, idet vi med dette brev hjemler den mod vor, vor søsters og
alle vore arvingers krav. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge
under dette brev. Givet i det Herrens år 1338 på apostlene Petrus’ og Paulus’
dag.

N
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Biskop Jakob af Ribe erklærer, at han (i overenstemmelse med ærkebiskop Peders

befaling af 1337 6. juli) har befalet at indføre biskop Volrad af Ratzeburgs brev af

1337 2$- aPr^ i ribekirkens lovsamlinger.

Original i Lubeckarkivet.

g vi Jakob, af Guds nåde biskop af Ribe, har i det Herrens år 1338
lørdagen før Maria Magdalenas dag modtaget dette brev1) med den
ærbødighed, som sømmer sig, på vor borg Møgeltønder og efter at have set
og gennemlæst dets indhold befalet at indskrive det blandt vore forord
ninger og statutter og årligt lade det kundgøre offentligt på vore synoder og
andetsteds for gejstlige og for folket i skyldig udførelse (af hvad der er os
pålagt). Til vitterlighed herom erklærer vi dette for alle, hvem det vedrø
rer, med vort segl, som er hæftet til denne seddel1). Givet år, dag og sted
som før omtalt.

O

1) erklæringen er ved seglet forbundet med brevet af 1337 28. april, nr. 20.

1338. 20. juli. Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lundforbyder som værneherre for johanniterne, at den verds
lige gejstlighed kræver bøder afjohanniternes undergivne i gejstlige sager.
5'
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Afskrift i den arnemagnæanske samling.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og af
det apostoliske sæde beskikket som værneherre for at opretholde johan
niterbrødrenes privilegier og friheder i prioratet Danmark, Sverige og
Norge, til de ærværdige mænd, alle provster, ærkedegne, dekaner og alle
deres officialer i Danmarks stifter, hvem dette brev når, hilsen i vor frelser.
Eftersom omtalte brødre af nævnte johanniterorden har besværet os med
alvorlig klage over, at mangfoldig skade og tung uret tilføjes dem og deres
undergivne, såvel på person som på gods, imod de privilegier og friheder,
som nådigst er tilstået dem af det apostoliske sæde, og især påberåber sig
det dem af pave Clemens 3. — salig ihukommelse — tilståede privilegium1),
hvori forordnes, at ingen af deres undergivne, bryder, landboer eller gård
sæder nogetsteds og på nogen måde kan straffes af Eder eller af Eders offi
cialer med pengebøde for deres forseelser, men at deres gods, efter at der er
pålagt dem anden helsebringende bod, fredeligt og ukæret skal overlades
til fornævnte brødres brug, giver vi Eder alle og enhver en streng formaning
og nedlægger under trusel af den banlysning, som er udtrykt i nævnte
privilegier, forbud mod, at nogen af Eder, hvilken stilling, rang, dignitet
eller stand han end indtager, på nogen måde drister sig til at besvære disse
brødre eller deres undergivne, hvor som helst de opholder sig i Danmarks
rige, på gods, ting eller person eller til at tilføje dem nogen uret. I modsat
fald vil vi i kraft af nævnte brødres privilegier og det værnebrev2), der i
denne sag er givet os til gavn for dem, skride ind mod dem, der således gør
dem fortræd og uret, med den kirkens dom, som er formuleret sammesteds
og i så udstrakt grad vi med rette kan. Givet i Lund under vort segl i det
Herrens år 1338 på den hellige jomfru Margaretas dag.

P

1) jf. Akershusregistret 69 nr. 1025.— 2) kendes ikke.
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1338. 20. juli. Avignon.

Jens Mørk fra Århus stift betaler det pavelige kammer 6floriner for et ikke opfyldt
pilgrimsløfte.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

året 1338 den 20. juli modtaget af Jens Mørk fra Århus stift 6 floriner,
fordi han havde aflagt løfte om at drage til Rom og ikke var i stand
hertil.

I
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1338. 21. juli. Kiel.

99

Biskop Hellembert af Slesvig erklærer, at han (i overenstemmelse med ærkebiskop
Peders befaling af 1337 6, juli) har befalet at indføre biskop Volrads brev af 1337 28.

april i Slesvigkirkens lovsamlinger.

Original i Liibeckarkivet.

i Hellembert, af Guds nåde biskop af Slesvig, har i det Herrens år 1338
dagen før Maria Magdalenas dag modtaget dette brev1) i Kiel i Bremen stift med den ærbødighed, som sømmer sig, og befalet at indføre en af
skrift heraf i vore og vor kirkes forordninger og statutter, og vi vil på opfor
dring årligt lade det oplæse på vore synoder. Til vitterlighed herom har vi
år og dag som ovenfor ladet vort segl hænge under dette brev.

V

1) Hellemberts erklæring er ved seglet forbundet med brevet af 1337 28. april, nr. 20.

1338. 22. juli.

100

Herr Jens Uffesen erklærer at have gods i Kdllby i leje af Bosjd kloster.
Referat i Skånebrevsfortegnelsen.

æbneren1) Jens Uffesens brev med det indhold, at han af Bosjd kloster
har fået Kållby gods og ejendom i leje med møllen sammesteds. Givet
Maria Magdalenas dag 1338.

V

1) læs ridder, Skånebrevsfortegnelsen oversætter ret almindeligt miles med våbner.

1338. 11. august.
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Peder Jensen, sognepræst i Dalby, sælger to boder i Roskilde til Gerlak Fri.
Original i den arnemagnæanske samling.

eder Jensen, sognepræst i Dalby i Ramsø herred, til alle, som ser dette
brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at jeg på mine og mine arvingers vegne på gyldig og lovlig
vis har solgt nærværende brevviser, den gode mand Gerlak Fri, borger i
Roskilde, eller hans arvinger to boder med grund og alle jorder til disse
boder ved torvet umiddelbart vest for St. Knuds gildes stenboder, hvilke
boder lovligt er hjemlet og skødet mig på Roskilde byting af min fader
som min lod, som på folkesproget kaldes »lovlod«1), og at jeg har modtaget

P
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og hævet den hele og fulde købesum for nævnte boder og deres tillig
gender af nævnte Gerlak Fri. Derfor skøder, hjemler og oplader jeg med
dette brev på mine og mine arvingers vegne de fornævnte boder med grund
og alle tilliggende jorder til samme Gerlak og hans arvinger, og jeg over
giver dem med håndslag til evig og retmæssig besiddelse. Desuden forplig
ter jeg mig på mine egne og mine arvingers vegne til at hjemle og forsvare
omtalte boder med grund og alle tilliggende jorder for oftnævnte Gerlak
og hans arvinger mod krav fra enhver. Til vidnesbyrd herom er mit segl
og segl tilhørende de gode mænd, Gyncekin Gyncelinsen, Jens Tuesen,
Sakse Hemmingsen, Rolv den yngre og Jens Brun, borgere i Roskilde,
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1338 dagen efter den glor
værdige martyr St. Laurentius’ dag.
1) d.v.s. den ham ifølge loven tilkommende lod ved udskiftning af fællesboet.
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[Efter 1338. 12. august]. Holstebro.

Grev Gerhard 3. af Holsten tildømmer Pughus i Ribe den gård i St, Hansgade,

som præsten Vilhelm tidligere havde tilskødet det,
Efter tryk af Terpager.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til borgerne i Ribe,
hilsen og nåde.
I skal vide, at vi til evig og retmæssig besiddelse tildømmer nærværende
brevvisere, de fattige peblinge hos Eder, en gård i St. Hansgade, som på
vort retterting1) er blevet skødet dem ihænde af præsten herr Vilhelm
— salig ihukommelse —2) hvilken gård samme herr Vilhelm med ret skød
nings adkomst havde erhvervet af Jakob Hård3), idet vi med dette brev
kasserer vort brev, som Jens Splitaf ulovligt har opnået herimod4) på omtalte
gård. Givet i Holstebro med herr prior Peder som vidne.

G

1) jf. nr. 91. — 2) Vilhelm døde ifølge nekrologiet fra Ribe, SRD. V 557, 1338 12. au
gust. — 3) jf. nr. 87. — 4) kendes ikke, men jf. nr. 94.
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1338. 14. august. Frankfurt.

Hertug Barnim 3, af Stettin løslader kong Valdemar af Danmark affangenskabet

og erklærer alle forpligtelser, som kongen har påtaget sig, for ugyldige, dog med und
tagelse af orfejden,

28. august 1338
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Original i Berlin.

i Barnim, af Guds nåde hertug af Stettin, Pommern, Venden og Kassubien, gør åbenbart og vitterligt med dette brev, at vi har løsladt den
højbårne Valdemar, konge af Danmark, som vi befalede at fængsle, og også
i fremtiden skal lade ham være fri uden tøven og bagtanker på det vilkår,
at alle overenskomster, løfter, eder og breve, som han som følge af samme
fangenskab har indgået med, givet og ydet os, skal være ophævede og ikke
have kraft eller magt i fremtiden. Ej heller er fornævnte konge mere bundet
til at yde eller gøre noget på nogen måde som følge af sit fangenskab, und
tagen at han skal overholde en simpel orfejde med os uden bagtanker.
Og til vidnesbyrd herom giver vi dette brev, beseglet med vort store segl
og givet i Frankfurt på Vor Frue aften, da hun blev modtaget i himmelen,
og da man talte 1338 år efter Guds byrd.

V

1338. 15. august.
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Kjeld Absalonsen kvitterer Gudserk Åstredsen for de penge, denne skylder ham.

Vidisse 1367 14. august i rigsarkivet.

jeld Absalonsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
u Alle skal vide, at jeg af den gode mand, nærværende brevviser
Gudserk Åstredsen fuldt og udelt har oppebåret og fået alle de penge, som
han skyldte mig, og jeg giver og skøder ham hans gods i Hunneberga, som
han har pantsat mig for samme penge ved sit åbne brev, idet jeg kasserer
og med dette brev fuldstændigt ugyldiggør hans åbne brev om nævnte
gæld og pantsatte gods, hvor som helst jeg måtte finde det. Til vidnesbyrd
herom er mit segl sammen med den gode mand Henrik Pedersens segl
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1338 på den glorværdige
jomfru Marias himmelfartsdag.

K

1338. 28. august.
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Herman Fale, borger i Ribe, meddeler Gørding herredsting, at han har givet sin

søn Henneke og sin måg Herman Dørstfæld fuldmagt til at skøde en gård i Jemved
til herr Gøde, kannik i Ribe.

Original i rigsarkivet.

Nr. 106

i. september 1338

1*

erman Fale, borger i Ribe, til de gode og hæderlige mænd, som bor i
Gørding herred, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom sygdom holder mig tilbage fra denne gang personligt at søge
Eders ting, skal I vide, at jeg har givet nærværende brevvisere Henneke
Fale, min søn, og Herman Dørstfæld, min måg, fuldmagt til at tilskøde
herr Gøde, kannik i Ribe, alt mit gods i Jernved, nemlig en gård med al
dens tilliggende, agre, enge, kreaturer og korn og med alt rørlig og urørligt,
som hører til ovennævnte gård. Desuden forpligter jeg mig med dette brev
til, hvis jeg bliver rask igen, at komme på Eders ting for da ligesom nu at
skøde nævnte gods til samme herr Gøde og stadfæste og godkende den
skødning, han tidligere har modtaget på nævnte gods, således at han får
nævnte gods til evig og retmæssig besiddelse uden kæremål fra min og mine
arvingers side. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende magister Peder,
ærkedegn i Ribe, over for hvem jeg har lovet at opfylde alt det foranstå
ende, sammen med mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1338 dagen før St. Johannes Døberens halshuggelse.

H
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1338. 1. september. Avignon.

Pave Benedikt 12. pålægger ærkebiskop Povl af Nidaros at undersøge og dømme i
striden mellem franciskanerne i provinsen Dada*) og ærkebispen og kapitlet i Uppsala,

som på mange måder har fortrædiget franciskanerne i Sverige.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
1) d.v.s. Skandinavien.
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13381). 3. september.

Testamente af Tyge Degn, kannik i Lund.

Afskrift i Lundebogen.

Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen.
Jeg Tyge, kaldet Degn, kannik i Lund, som skønt svag på legemet så
dog er karsk på sjælen, betænker, at det, der sker i tiden, også svinder bort
med tiden, og derfor er det min agt at tage vare på min sjæl, hvorfor jeg op
sætter og opretter mit testamente på følgende måde af det gods, Gud har
forundt mig. For det første testamenterer jeg St. Laurentiuskirken, hvor

I
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Nr. 107

jeg vælger mit gravsted, en mark sølv. Fremdeles St. Clemenskirke i Århus
3 skilling grot. Fremdeles kirken i Kopinge en skilling grot, præsten en
halv skilling og kirketjeneren sammesteds to øre i skånske penge. Frem
deles dominikanerne i Lund en skilling grot til ekstra forplejning, francis
kanerne sammesteds en skilling grot til kirkebygningen. Fremdeles St.
Clemenskirke sammesteds lige så meget, St. Jakobskirke lige så meget,
St. Povlskirke lige så meget, til præsten en skilling grot, til kirketjeneren to
øre i skånske penge. Fremdeles til årlig afholdelse af min årtid i koret i
Lund tilskøder jeg mine elskede medbrødre, kannikerne i Lund, og oplader
i deres hænder min gård, som jeg har købt i Kopinge i Ingelstads herred
med alle dens tilliggender, således at de afgifter, som hidrører derfra, nem
lig 3 mark penge, skal deles på denne måde, nemlig to øre penge til kan
nikerne som offer, fremdeles til de residerende og ikke residerende kanniker,
som overværer vigilierne og messen 14 øre penge, til vikarerne som lige
ledes overværer vigilierne og messen, tre øre penge, fremdeles til de fattige
peblinge, som er til stede i koret en halv mark og til klokkerne i tårnet en
øre penge. Fremdeles min herre ærkebispen de to bedste horn, som jeg
har. Fremdeles den herre provst en forsølvet »klo«2). Fremdeles den herre
ærkedegn et horn. Fremdeles kannikerne en mark sølv til ekstra forplejning.
Fremdeles herr Peder Nim en bog med grønt omslag, som han har, samt
16 alen linned. Fremdeles herr Henrik, kaldet Bokholt, en bog, som han
har. Fremdeles broder Jens, min skriftefader, tre skilling grot, samt en
bog, som han har. Fremdeles herr Henze, min vikar, min korkappe3) og
et overstykke med hætte. Fremdeles herr Anders, kaldet Lykke, 20 lam
samt min saddel og mit bidsel. Fremdeles Lucie, min søster, en »gartkors4),
min kåbe med brun hætte og med broget pelsbesætning. Fremdeles til min
søsterdatter min kappe med blå hætte og med rød silke. Fremdeles til Dags
hustru en kappe, en kåbe med broget hætte og med grøn silke. Fremdeles
Dag, min svend, 10 lam. Fremdeles Povl, min pebling, en liden bog. Frem
deles Krulle 6 mark penge eller en hest. Fremdeles Oluf mine sengeklæder.
Fremdeles »Agerhønens«5) hustru den bedste kiste, som jeg har, samt 12
alen linned. Fremdeles »Agerhønen« min brune kappe. Til eksekutorer af
dette testamente indsætter jeg de ærværdige mænd, herr Peder af Nim og
herr Henrik Bokholt, kanniker i Lund, idet jeg beder dem om, at de rede
ligt vil opfylde mit testamente og min sidste vilje, således som de ved, det
vil være til gavn for min sjæl. Til betaling af nævnte testamentes bestem
melser og af gården, som jeg har købt i Kopinge, henlægger jeg al min vir-

Nr. 108
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ning og alle mine bøger. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med
segl tilhørende de gode mænd, herr Peder af Nim og herr Henrik, kaldet
Bokholt, hængt under dette brev i det Herrens år 1338 torsdagen efter
abbed Egidius’ dag.
1) afskriften i Lundebogen har årstallet 1238, men Tyge Degn, der også kaldes Tyge
Degn fra Lolland, døde ifølge Lundekapitlets gavebøger 1338 4. september, jf. Weeke
233. — 2) dansk ord i den latinske tekst. I et testamente af 1410 17. april tales om »cornu
deauratum dictum grips klo«, d.v.s. et horn lavet af fabeldyret Grips klør. — 3) dansk ord i
den latinske tekst. — 4) af fransk gardecors, d. v. s. overstykke. — 5) den latinske tekst har
perdix i. e. agerhøne.
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1338. 9. september. Gottorp.

Hertug Valdemar 3. af Jylland overdrager patronatsretten til Sørup kirke til den

præbende, som kanniken Ivar Bundesen sidder inde med i Slesvig kirke.
Afskrift på det kongelige bibliotek.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Når verdsligt gods, uanset hvilket, overføres til gejstligt brug, tildelt det
hellige, i hvilket den hellige blandt de hellige dyrkes, er der ifølge de kristne
troslærere sikkert begrundet og utvivlsomt håb om, at det ombyttes til det
evige liv. Idet vi fromt tager hensyn hertil og anser det for uværdigt, at
præbenderne ved domkirken i Slesvig, hvor vore forfædres gravsteder er, i
den grad er ringe og fattige, at præbendeindehaverne ikke på passende
måde og i overensstemmelse med deres stands krav kan underholdes deraf,
og idet vi derfor ønsker at forbedre og øge en af de nævnte præbender,
nemlig den, som er indstiftet af herr Rike, fordum kannik sammesteds, og
som herr Ivar Bundesen, kannik ved samme kirke, nu sidder inde med, er
klærer vi med enstemmigt samtykke og bifald af vore råder som vor vilje
og giver med dette brev vort samtykke til at den ærværdige fader, den
herre biskop af Slesvig, lader Vor Frue kirke i Sørup, hvortil den fulde
patronatsret tilkommer os, henlægge til nævnte præbende, idet han forener
samme kirke og præbende til et eneste og udeleligt beneficium, at forblive
således til evig tid, dog således, at den, som til enhver tid måtte have
nævnte præbende højtideligt skal lade vor årtid afholde i samme Slesvig
kirke efter vor død, tillige med årtider for vore elskede forfædre, herr Val
demar, vor bedstefader, og vor fader herr Erik, salig ihukommelse; nær-

V
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værende var vore råder, de herrer Markvard Ruhmor, Abel Valdemarsen,
Ivan Reventlov, Struve Rantzau, Sigfred v. Sehested, Markvard v. Sehested, Markvard Rorland, Markvard v. d. Wisch og Albrecht v. d. Wisch,
riddere, Sivert Eriksen1), Markvard Wulf, og Wulf Pogwisch, væbnere og
adskillige andre troværdige mænd. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Gottorp i det Herrens år 1338 dagen efter den
glorrige jomfru Marias fødselsdag.
1) skal måske læses: Sorte Erik.

1338. 21. september.
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Gertrud Jensdatter, enke efter Bo Falk, pantsætter Povl Pedersen sit gods i Gundsølille for 4 mark sølv.

Vidisse 1350 20. december.

ertrud Jensdatter, enke efter Bo Falk, til alle som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg erkender, at jeg på mine børns vegne i
sandhed skylder den gode og hæderlige mand Povl Pedersen, kaldet Degn,
borger i Roskilde, 4 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, at betale uden ind
vendinger til den nu førstkommende St. Niels’ dag1); for denne sum sølv
pantsætter jeg ham med dette brev alt mit og mine børns gods i Gundsølille på slig tilføjet betingelse, at hvis jeg svigter med betalingen til fornævnte
termin, skal samme Povl årligt fuldt oppebære frugterne og indtægterne af
omtalte gods, indtil jeg eller mine fornævnte børn måtte frigøre og indløse
det til ovennævnte termin, uden at dette på nogen måde skal medføre af
kortning i hovedstolen. Desuden forpligter jeg mig eller mine arvinger til,
dersom dette pantsatte gods på nogen måde måtte blive anfægtet eller fra
taget mig eller ham ved lovlig dom, at anvise og til hans frie rådighed over
lade ham eller hans arvinger gods andetsteds af lignende værdi og med
samme indtægter under det samme pant. Til vitterlighed herom har jeg
ladet mit segl sammen med segl tilhørende den ærværdige herre Jakob
Povlsen, dekan i Roskilde, vedhænge. Givet i det Herrens år 1338 på den
hellige apostel og evangelist Matheus’ dag.

G

1) 6. december.
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1338. 22. september.

Peder Pedersen, bymand i Helsingborg, erklærer at have skødet to boder i Helsing

borg til Esrom kloster.
Afskrift i Esrombogen.

eder Pedersen, bymand i Helsingborg, til alle, som ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at jeg til frelse og lægedom for min og mine forældres sjæle
skænker og overdrager mine to boder med tilhørende bygninger og jord,
beliggende vest for den gård, hvori jeg bor, til de fromme mænd, den herre
abbed og konventet for Vor Frue kloster i Esrom, nærværende brevvisere
— af hvem jeg er optaget i broderskabet — til evig besiddelse, således som
jeg alt tidligere har skødet dem dette gods offentligt på vort byting i Hel
singborg til evig besiddelse. Og med hensyn til de begunstigelser og fordele,
som er lovet mig og min elskede hustru Anne af samme herrer, giver vi
os tilfreds, når blot de viser os kærlighed såvel i levende live som efter døden,
og de til sin tid velvilligt yder os, hvad der er i overenstemmelse med det
der udførligere er indeholdt i deres åbne brev til os1). Til vidnesbyrd herom
og til forvaring har jeg ladet mit segl hænge under dette brev tillige
med segl tilhørende mine venner, nemlig Ebbe Lejle, min medborger, og
Jens Redesvend, bymand i Søborg, min svoger. Givet i det Herrens år
1338 på de hellige martyrer Mauricius, og hans fællers dag i nærværelse af
den ærværdige fader, abbed Anders i Herrevad2), og adskillige andre tro
værdige mænd.

P

1) kendes ikke. — 2) jf. nr. 112.
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1338. 27. september. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster efter ansøgning af Lollands præsteskab bi

skop Peder af Odenses forordning af 1333 20, april,
Afskrift i Karen Brahes bibliotek (Odense).

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle hvem
dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set et brev, udstedt af vor ærværdige
broder, den herre broder Peder, biskop af Odense, uskrabet, ustunget og i
enhver henseende ubeskadiget og under hans ægte segl af indhold som føl-

P

5- november 1338
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ger: Broder Peder, af Guds nåde biskop af Odense {o.s.v.=DRB II11 nr.
Men vi godkender efter Lollands præsters bøn i kraft af vor ærkebiskoppelige myndighed dette brev såsom lovligt givet og stadfæster det med
dette brev. Til vidnesbyrd om denne stadfæstelse er vort segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1338 på martyrerne Cosmas’ og Damianus’ dag.

212).

1338(?)1). 29. september. Helsingborg.

112

Abbed Anders i Herrevad bevidner at have overværet Peder Pedersens skødning af
to boder i Helsingborg til Esrom kloster.

Afskrift i Esrombogen.

roder Anders, abbed i Herrevad, til alle, som ser dette brev, hilsen med
Gud.
I skal vide, at vi i det Herrens år 13381) omkring Vor Frues himmelfarts
dag2) var tilstede på Helsingborgs byting og holdt den ærværdige mand,
herr abbed Jens i Esrom ved hans skød, da han modtog skødningen, den
gang den gode mand Peder Pedersen til evig besiddelse overdrog og skødede
klostret i Esrom sine to boder vest for den gård, hvor han boede. Til vidnes
byrd herom og til vitterlighed om sandheden har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet Mikkelsdag, år og sted som ovenfor.

B

1) afskriften har 1337, men jf. nr. 110. — 2) 15. august.

1338. 5. november.

113

Kristine, enke efter Henneke Moltke, pantsætter sin gård i Mørkhøj til fru Aleke
og hendes svoger Ulf borgere i København.

Original i rigsarkivet.

ristine, enke efter Hennike Moltke, til alle, som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg med min fader Peder Grubbe af Studes vilje og sam
tykke med dette brev pantsætter min gård i Mørkhøj, på hvilken en mand
ved navn Peder Nielsen bor, med agre, enge og alle dens tilliggender
til nærværende brevvisere, fru Aleke, enke efter Bertel Tybjærg, og hendes
svoger Ulf, borgere i København, til gengæld for 5 mark lødigt sølv i kølnsk
vægt, som min elskede ægtefælle skyldte dem, på den betingelse, at ligesom

K
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fornævnte gård skal oplades samme Aleke og Ulf med frugter og afgifter,
således skal den også igen oplades med afgift på det tidspunkt, den ind
løses, og den skal indløses til en St. Mortensdag med rede penge uden virning, således at nævnte Aleke og Ulf hvert år skal oppebære frugter og af
gifter af omtalte gård uden nogen afkortning i hovedstolen, indtil nævnte
sum helt bliver udbetalt til dem eller deres rette arvinger til omtalte St.
Mortens dag, hvilket år indløsningen så end finder sted. Endvidere vil jeg
ubetinget holde ovennævnte Aleke og Ulf skadesløse for ethvert krav uden
hensyn til stilling eller stand. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen
med min ovennævnte elskede fader herr Peder Grubbes segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1338 torsdagen før biskoppen og beken
deren St. Mortens dag.
1338. 8. november.

114

Detlev Rutze af Tüttendorfpantsætter gods i Tüttendorf til St. Johannes kloster i
Slesvig for hans datters indtræden i klostret.

Original på Gottorp.

etlev Rutze af Tüttendorf til alle, som får dette brev at se, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev erkender at skylde de fromme fruer
i St. Johannes kloster på Holmen ved Slesvig 40 mark lybsk for min datter
Alekes indtræden i klostret; herfor pantsætter jeg dem med dette brev mit
gods i Tüttendorf, som yder en afgift på 4 mark lybsk, således at samme
nonner årligt frit til deres brug kan oppebære alle afgifter ogoppebørsler
af gods i fornævnte landsby Tüttendorf, på hvilket nu Detlev og Timme
bor, tillige med alle dets rettigheder og tilliggender, indtil nævnte penge
sum helt er betalt dem. Givet og forhandlet i det Herrens år 1338 på be
kenderen St. Willehads dag under vort segl.

D

1338. 15. november. Helsingborg.

115

Kong Magnus af Sverige fritager gæsterne i Malmø for told af varer, som de fører

fra Malmø til andre skånske byer.
Original i Lübeckarkivet.

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

M
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Da vi af nogles fremstilling har erfaret, at gæsterne1) i Malmø, som kom
mer fra fremmede lande med deres købmandsvarer og transporterer dette
gods på vogne mellem Lund og samme stad Malmø og andre byer i vort
land Skåne, skal betale os told af det således transporterede gods lige som
alle andre, medens den ærværdige fader og herre, vor elskede herr Peder,
af Guds nåde ærkebiskop af Lund, sammen med mange andre troværdige
mænd har aflagt det vidnesbyrd om samme told overfor os, at gæsterne i
følge gammel ret ikke er forpligtet hertil, selv om der for tiden af nogle er
blevet lagt hindringer i vejen (for denne toldfrihed), bøjer vi os for for
nævnte faders og andre troværdige mænds vidnesbyrd og forsikring og er
klærer med dette brev de fornævnte gæster fuldstændigt fri og kvit at være
for betaling af nævnte told i fremtiden, dog under forbehold i alle hen
seender af vor ret, dersom vi sammen med vor oftnævnte fader bliver bedre
underrettet herom end nu. Til sikrere vitterlighed herom er vort sekret
hængt under dette brev. Givet på vor borg Helsingborg i det Herrens år
1338 søndagen i ugen efter biskoppen og bekenderen St. Mortensdag.
1) d.v.s. udenlandske købmænd.

1338. 7. december.

116

Jakob Povlsen, dekan, Henrik, provst, og Hemming, ærkedegn i Roskilde vidimerer Bonifacius 8.s bulle af 1236 2. juni om nonnerne i Claraordenens frihed for
gejstlige og verdslige afgifter.

Original i den arnemagnæanske samling.

akob Povlsen, dekan, magister Henrik, provst, og magister Hemming,
ærkedegn ved kirken i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set og omhyggeligt gennemlæst neden
for skrevne brev af den højhellige fader og herre pave Bonifacius 8., hvilket
brev var beseglet med hans ægte blysegl i silkesnor og ufordærvet, uskrabet,
ustunget, ikke udstreget og ikke mistænkeligt på noget punkt og af dette
indhold fra ord til andet: Bonifacius, Guds tjeneres tjener (o.s.v. = Buli.
Dan. 743 nr. 831). Hvad vi har set, det bevidner vi under forbehold af alles ret
tigheder. Givet i Roskilde under vore segl i det Herrens år 1338 mandagen
efter St. Nikolaus dag.

J
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80

1338. 8. december. Avignon.

Pave Benedikt 12. tillader ridderen Jens Eriksen af Bursø og hans hustru Gertrud

at vælge en skriftefader, som kan meddele dem syndsforladelse i deres dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

| Hl vor elskede søn, den velbyrdige mand Jens Eriksen, herre til Bursø,
JL ridder, og vor elskede datter i Kristus, den velbyrdige kvinde Gertrud,
hans hustru, i Odense stift hilsen og apostolisk velsignelse.
Den oprigtige hengivenhed hvormed I ærer os og Romerkirken, foranle
diger, at vi nådigt bønhører Eders andragender, tilmed når de tager sigte
på Eders sjæles frelse. Følgelig har vi imødekommet Eders bønner og bevil
ger Eder, fromme søn og fromme datter, med dette brev, at enhver af
Eder kan vælge en skriftefader, som med apostolisk myndighed een gang,
når døden stunder til, kan meddele Eder den fulde forladelse for alle Eders
synder, som I angrer af hjertet og bekender med munden, forudsat at I
oprigtigt holder fast ved troen og ved den hellige romerske kirkes enhed og
forbliver lydige og hengivne mod os og vore efterfølgere, de romerske
paver, indsat på kanonisk vis, dog således at samme skriftefader i de til
fælde, hvor der skal ydes andenmand oprejsning, kan pålægge Eder per
sonligt, hvis I overlever faren, eller Eders arvinger, hvis I skulde gå bort,
at udføre det, som I eller de som anført var pligtige til at gøre. Og for at
I ikke — det være langt fra — på grund af denne nådesbevisning for frem
tiden skal blive mere tilbøjelige til at begå utilladelige handlinger, er det
vor vilje, at hvis I måtte begå sådanne i tillid til denne eftergivelse skal om
talte eftergivelse ikke på nogen måde være Eder til hjælp i så henseende.
Intet menneske må bryde dette vort tilladelses- og viljesbrev eller i ube
sindig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen drister sig til at for
søge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans
apostle St. Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 8. december i
vort (pontifikats) fjerde år.
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1338. 26. december.

Kong Magnus af Sverige fritager indbyggerne i Væ for betaling af leding og told
og bestemmer, at kongens landboer sammesteds skal betale en mark penge af hver fjer
dingjord og kun yde redskud til ham personlig.

Original i Lund.

8i

1338

Nr. 120

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi af medynk med de fattige indbyggere i Væ1),
nærværende brevvisere, fritager dem for leding og told overalt i vort rige
og ønsker, at de skal være fri og undtagne derfra, idet vi indrømmer vore
landboer sammesteds, at de af hver fjerding jord, som de har af os, årligt
på den hellige kong Olufs dag skal erlægge en mark penge, således at de
derudover ikke skal have nogen forpligtelse, undtagen at de skal yde red
skud, når vi personligt måtte komme dertil. Til vidnesbyrd herom har vi
ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1338 på St.
Stefans, den første martyrs, dag.

M

1) jf. DRB II 1 nr. 7 og 90; IV nr. 106.

1338.

119

Hertug Valdemar 3. af Jylland befaler borgerne i Slesvig at adlyde hans rådmand.
Original på Got torp.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til dem, der besøger hans
borgeres ting i Slesvig, hilsen og nåde.
Vi befaler strengt under trusel om vor nådes fortabelse alle og enhver,
som har deres bopæl hos Eder og kaldes borgere, at de skal adlyde vore
rådmænd hos Eder, de nuværende og dem, der til enhver tid er rådmænd
der, og at de på alle punkter skal være velvilligt stemt overfor hvad de
måtte blive opfordret til af dem. Men hvis nogen findes at være opsætsig og
oprørsk herimod, giver vi samme rådmænd fuldmagt til at konfiskere det
gods, som vedkommende måtte have i staden, og anvende det til stadens
formål. Givet i det Herrens år 1338.

V

1338.

120

Greverne Gerhard 3. og Henrik 2. af Holsten mageskifter gods med herr Stig
Andersen.

Omtalt af Hvitfeld.

året 1338 har grev Gerhard og hans søn Henrik givet herr Stig Ander
sen kronens gods i Enslev i Dj urs Nørre herred for gods i Rønde, Breg
net og Tykær.

I

2. Række. XII. — 6

Nr. i2i

1338
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1338.

82

Uffe af Paddeborg pantsætter to gårde i Broby til Gødeke Mogensen.

Omtalt i Sorø gavebog,

en Uffe1) pantsatte (dem) til Gødeke Mogensen for samme sum
sølv og under de betingelser, der var aftalt mellem herr Jens Hasen
berg, Ove Ingvarsen og Jakob Ingvarsen2), idet han forpligtede sig til at
være hjemmelsmand i pantsættelsestiden. I det Herrens år 1338.

M

1) jf. DRB II 11 nr. 245. — 2) jf. ssts. nr. 243.
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1338.

Gødeke Mogensen pantsætter gods i Ravnsbjærg, Nørre Tvede m.m. til Uffe Pe
dersen af Paddeborg,
Roskildegårds registratur.

ødeke Mogensens pantebrev, givet Uffe Pedersen af Paddeborg på
gods i Ravnsbjærg, Nørre Tvede m.m. for 156 mark lødigt sølv.
1338.

G
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1338.

Jakob Karlsen af Højby pantsætter sit gods i Gudmindrup til Peder Stigsen.
Roskildegårds registratur.

akob Karlsen af Højby har pantsat Peder Stigsen sit gods i Gudmindrup i
Højby sogn. År 1338 (på latin).

J
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1338.

Peder Tordsen af Sørby pantsætter et bols jord i Gimlinge til Bent Dyneisen.
Antvorskov klosters registratur.

eder Tordsen af Sørby pantsætter et bols jord i Gimlinge for 5 mark
sølv til Bent Dyneisen1) på slig vilkår, at fornævnte Peder Tordsen skal
give fornævnte Bent en halv læst korn årligt, indtil han indløser samme
gård. År 1338.

P

1) måske fejl for Dynesen = Dinesen, jf. Danm. GI. Personnavne sp. 206.

i33$

Nr. 129

1338.

125

Herman Krevet skænker Antvorskov kloster en gård i Øster Stillinge,
Antvorskov klosters registratur.

erman Krevet gav klostret en gård i Øster Stillinge i Løve herred.
1338.

1338(?)’).

126

Vidisse (?) af et brev^ i hvilket ærkebiskop Karl sælger gods i Ljungby,

Kalundborgske registratur 1551 (Breve på gods i Helsingborglen).

remdeles et brev, at (ærke) biskop Karl solgte alt sit gods i Ljungby til
en fru Katerine. Givet 1338.

F

1) enten må registraturens årstal være forkert eller det registrerede brev har været en
vidisse af et ældre brev. Karl Eriksen (Røde) var ærkebiskop 1325—34.

1338.

127

Brev på gods i Fulesigh.
Maribo klosters registratur.

F

-Lit brev om gods i Fulesigh. 1338.
1338.

128

Skøde på gods i Siim.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve).

k sser Bosen og hans søn Torkil Assersens latinske skøde på en gård i Siim.
X Dateret 1338.

1338.

129

Skøde på gods i Tørring,
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve).

err Gødes latinske skøde på en gård i Tørring med dens tilliggende,
et enemærke, kaldet Sonnerud. Dateret 1338.

H

6*

Nr. 130

1338

130

1338.

84

Skøde på Gårdbo.

Ålborghus registratur (Vrejlev klosters breve).

Henrik Nielsens skødebrev på Gårdbo. 1338.

[Omkr. 1338 og senere].

131
32 breve om Gårdbo.

Ålborghus registratur (Vrejlev klosters breve).

ndnu1) 32 pergamentsbreve, som lyder på fornævnte Gårdbo sø, både
I på latin og dansk.

E

1) jf. nr. 130.

1338.

132

Ærkebiskop Peder af Lund skanker hospitalet (i Lund) visse bispetiender.
Registratur i Stockholm.

/| rkebiskop Peders gavebrev til hospitalet1) angående nogle bispeL JU tiender, som blev skænket de fattige til underhold. Givet 1338.
1) i Lund, jf. DRB II 10 nr. 17.
1338, Reg.Dan.nr. 1726, Rep. udat. nr. 253: se nr. 102.
Omkr. 1338, Rep. udat. nr. 307; de registrerede breve er fra 1397
1. september, jf. Rep. nr. 4138 og ÆA.V 448.

1339. 10. januar. Slesvig.

133

Hertug Valdemar 3. af Jylland fritager kapitlet i Slesvigs bryder, landboer og
gårdsæder for leding, inne, stud, fogedkrav og øvrige ydelser samt overlader kapitlet
sagefaldet af dets undergivne.
Afskrift i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle hvem dette brev når,
hilsen med alles frelser.

85

J3- januar 1339

Nr. 134

Idet vi ikke uden grund vil, at vort højtelskede kapitel ved kirken i
Slesvig frit skal nyde alle de friheder, som det frit vides at have fået af
vore forfædre1), tilstår vi samme, at alle bryder, landboer og gårdsæder, som
det har eller får i fremtiden, skal være fri og undtagne for al ledingsbyrde,
inne, stud, fogedkrav og de øvrige ydelser og tynger, som hører til vor ret,
såvel i købinger som på landet, idet vi fastsætter, at nævnte bryder, land
boer og gårdsæder ikke for vor ret skal svare noget som helst til nogen af
vore ombudsmænd for deres forbrydelser og lovovertrædelser, og de skal
ikke stævnes i nogen sag undtagen for kapitlet eller dets befuldmægtigede,
som særlig er indsat hertil. Vi forbyder strengt under trusel om vor nådes
fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer drister sig til at
besvære nævnte kapitels bryder, landboer, gårdsæder eller nogen af deres
undergivne på utilbørlig måde. Men hvis nogen i dumdristig forvovenhed
skulde forsøge dette, skal han ikke undgå vor hævn. Til virkeliggørelse af
denne immunitet har vi givet nævnte kapitel nærværende brev og bekræftet
det med vort segl til underretning for de nulevende og til kundskab for de
kommende slægter. Givet i Slesvig i det Herrens år 1339 søndagen før
ottendedagen efter helligtrekonger.
1) jf. DRB II 1 nr. 339; II 7 nr. 35; II 9 nr. 305 og 336.

1339. 13. januar. Stralsund.

134

Biskop Jens af Roskilde lover, at notaren Alard i Stralsund skal blive fyldestgjort
for de udgifter, han har afholdt på hans og roskildekirkens vegne.

Original i Stralsund,

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev bestemt lover, at hvis herr Detlev
Rastorp, ridder, vor generalbefuldmægtigede i verdslige sager, ikke, således
som han er forpligtet og bundet til ved sit brev, fyldestgør nærværende brev
viser Alard, staden Stralsunds notar — hvem denne herr Detlev har be
skikket som vor forvalter i Stralsund — for de udgifter, klæder, penge og
alt andet, som samme Alard indtil nu har udlagt, udtaget eller krediteret
sig til vort brug og til gavn for os og vor kirke, eller som han måtte udlægge
eller kreditere sig for os og vor kirke i fremtiden, da skal vi holde denne Alard
eller hans arvinger skadesløse og på tilbørlig måde fyldestgøre dem for alt,

B
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hvad de på gyldig vis vil kunne godtgøre, at de har udlagt eller herefter
udlægger for os, således at der — dersom han ikke på anden måde bliver
fyldestgjort med hensyn til det fornævnte — som betaling af det fornævnte
og indtil han fuldt ud er fyldestgjort, skal finde en årlig afkortning sted i den
sum sølv, som Alard skal yde os af vort gods og fogedi Ralswieck på Rugen,
hvilket samme Alard har i forlening afos1). Til vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Stralsund i det Herrens år 1339,
ottendedagen efter helligtrekonger.
1) jf. nr. 75.
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1339. 16. januar.

Biskop Peder af Odense bestemmer, at torpen Rågelund, som ligger inden for Åsum

sogns markeskel, skal søge Åsum kirke som sin sognekirke.

Afskrift i Odensebogen.

roder Peder, af Guds nåde biskop af Odense, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi i betragtning af, at torpen Rågelund er beliggende
indenfor Åsums markeskel og torpbeboerne fra gammel tid har søgt Åsum
kirke, med samtykke og på speciel opfordring af broder Harald, kommendator for johanniterhuset i Odense, Konrad Metzeke, Klaus v. Rantzau og de andre samej ere af nævnte torp og deres derboende undergivne
ønsker, bestemt forordner og befaler, at nævnte torp Rågelund skal høre
til altnævnte Åsum sogn, og at disse torpbeboere for fremtiden skal søge
fornævnte kirke som deres sognekirke og erlægge og svare tiender, ofringer,
begravelsesafgifter og de øvrige sognerettigheder sammesteds, uanset at de
oftnævnte torpbeboere på grund af en uenighed, som nu er bilagt, i længere
tid har søgt kirken i Marslev, idet en kirke ifølge kanonisk ret1) ikke kan
oppebære tiende af gods indenfor et andet sogns skel. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1339 på paven
og martyren Marcellus’ dag.

B

1) c. 13 og 20 X De decimis III 30.
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1339. 23. januar. Avignon.

Pave Benedikt 12. afslår kong Magnus af Sveriges ansøgning om at stadfaste hans

23. januar 1339

87

Nr. 136

besiddelse af Skåne og hvad han eventuelt yderligere måtte erhverve af det danske rige,
da pavestolen ikke træffer afgørelse i sådanne verdslige forhold uden at høre alle im

plicerede parter.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus Magnus, Sveriges, Goternes og Norges berøm
melige konge.
Vi låner gerne nådigt øre til fyrstelige begæringer, når det gælder sager,
der kan fremmes ved det apostoliske sædes rundelige ædelmod, uden at
nogen lider skade derved. Men lige så vel stiller vi vor lydhørhed i bero,
når vægtige grunde under vor overvejelse lader os indse, at der derved kan
voldes andre tab. Du har som konge ladet en ansøgning forelægge for os
af det indhold, at den største og bedste del af prælaterne, gejstlighe
den, stormændene og de velbyrdige i landet Skåne i Danmarks rige samt
hele befolkningen i samme land efter Kristoffers fordrivelse — han, som
fordum regerede i nævnte Danmarks rige og som følge af sine ugerninger
blev jaget ud af riget med magt — ønskede at få Dig til deres konge og
herre, hvorfor de aflagde troskabs- og mandsed til Dig som deres sande
konge og herre; da de var uden tilstrækkeligt forsvar og derfor tyngedes
overvættes på liv og gods, bevægedes Du af medynk med dem, og for at
gengive nævnte land Skåne i Danmarks rige dets lykke og velstand betalte
Du derefter, som Du siger, 36.000 mark lødigt sølv til nogle tyranner, som
da de facto holdt dette rige og dets befæstninger og borge besat, for at de
skulde drage bort derfra og lade nævnte lands gejstlighed og dets befolk
ning, som de grusomt undertrykte, være i fred; thi Du vilde undgå af
denne grund at påføre Dine folk krigens ulykker og tab og samme land
skade og voldshandlinger. Derfor har Du ydmygt ansøgt os om, at vi, da
nævnte land Skåne er porten til og slåen for Dine riger, og det uden tvivl
kunde føre til krige og utallige ulykker for Dig og Dine efterkommere og
arvinger, dersom det kom på fremmede hænder, vilde værdiges med apo
stolisk myndighed at stadfæste, at Du og Dine efterkommere og arvinger til
evig tid skal beholde og besidde nævnte land, idet Du i Din fornævnte an
søgning tilføjede en bøn om, at det skulde tilstås Dig, at Du, dersom Du
yderligere helt eller delvis kan erhverve andre lande i nævnte rige Dan
mark fra fornævnte tyranner, kan gøre dette med vor særlige billigelse,
særlig da nævnte rige Danmark aldrig i noget har været underkastet kejser
dømmet, men er romerkirken skatskyldig, hvilken skat1) Du vilde være
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rede til at betale i overensstemmelse med, hvad fromme og tro konger i
nævnte rige hidtil har betalt. Omendskønt vi, kære søn, på grund af den
fortjenstfulde og enestående fromhed, som Du — efter hvad vi har erfaret —
har vist og stadig viser mod den nævnte romerske kirke, gerne omfatter Dig
og Dine arvinger med apostolisk velvilje, såvidt vi kan gøre det med Gud
og retfærdigheden, har vi dog besluttet ikke at skride til denne stadfæstelse
og til de andre indrømmelser, som Du som omtalt forlanger, idet vi ikke
med rette har kunnet gøre det, eftersom retfærdigheden kræver, og efter
som vore forgængere, de romerske paver, fra gammel tid har overholtd den
regel, at der på ingen måde må skrides til den slags stadfæstelser af verdslige
besiddelser, medmindre alle, som stævnes bør, er stævnet, og der først om
hyggeligt er foretaget undersøgelser om sådanne besiddelsers sande status.
Men vi omfatter i den grad Din kongelige majestæt med særlig velvilje, at
vi gerne vil være Dig til behag på andre punkter, hvor det måtte være Dig
kærkomment og gavnligt. Endvidere vil vi til overflod, skønt vi ikke tror
det vil være nødvendigt, formane og opfordre Dig til og indstændigt bede
Dig om, omsigtsfulde majestæt, at Du i alle henseender afholder Dig fra at
forbinde Dig med, forene Dig med og knytte Dig til dem, der er kirken
ufromt sindet, og ikke yder dem hjælp, råd eller gunst, så længe de frem
turer i deres ufromme sindelag mod kirken, for at Du ikke herved — hvad
ikke ske — skal pådrage Dig de samme straffe og domme, som de nævnte
ufromme mennesker og deres fæller har pådraget sig, som følge af Din for
bindelse med dem, men at Du, idet Du undgår omgang og selskab med
dem, i den grad viser Dig hengiven, føjelig og velbehagelig over for den
samme romerske kirke, Din moder, i alle henseender, at vi og samme kirke
med god føje opfordres til at arbejde for Dit vel og Din gavn. Givet i Avignon den 23. januar i vort pontifikats femte år.
1) d.v.s. Peterspenge.
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[1339]1). 24. januar. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige til kapitlet i Lund om anlæggelsen af en vej mellem St.

Mikkelskirke og domkirken i Lund.

Referat i Skånebrevsfortegnelsen.

ong Magnus’ skriftlige påbud, givet kapitlet i Lund, at en vej skulde
b. udlægges mellem St. Mikkelskirke i Lund og domkirken. Givet i
Helsingborg på søndagen septuagesima.

K

2. februar 1339
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1) referatet er uden årsangivelse i Skånebrevsfortegnelsen, men hører uden tvivl
sammen med 1339 4. juni, nr. 164 og 4. august, nr. 175.

1339. 2. februar. Slesvig.

138

Hertug Valdemar 3. af Jylland slutter forbund og forlig med grev Gerhard 3. af
Holsten og fornyer samtidigt brevene af 1333 2. august og 1336 4. marts.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle og enhver, der får
dette brev at se eller hører det læse, hilsen i alles frelser.
Idet vi ønsker, at det skal komme til alles kundskab, såvel nulevende som
fremtidige, erkender og erklærer vi offentligt med dette brev, at al anled
ning til uenighed og strid, af hvilken årsag og på hvad måde den indtil nu
end er opstået mellem os på den ene og vor morbroder, herr Gerhard,
greve af Holsten og Stormarn, på den anden, nu er fuldstændigt bilagt og
forligt på denne måde: For det første skal vor morbroder, fornævnte greve,
give os 3000 mark lybske penge, og disse penge har vi overladt til Eggert v.
Alverstorp til vore formål, at udbetale efter denne Eggerts ønske. Fremde
les, hvis vi måtte ønske at angribe landet Langeland med væbnet magt, skal
vor morbroder, fornævnte greve, når han får bud og opfordring hertil, og når
vi fire uger i forvejen har meddelt ham det, på egen bekostning, skade og
gevinst yde os følge og hjælpe os med at bygge to forsvarsværker foran bor
gen Tranekær, af hvilke vi begge skal bygge hver sit så stærkt, at det kan
holdes. Derefter skal vor morbroder, hvis han vil, trække sig tilbage med
sine folk og overlade os borgen, som han har bygget, til vor besættelse og
bevogtning, dog med den tilføjelse, at dersom fjenderne, efter at vor nævnte
onkel eller hans mænd, som hjælper os, har trukket sig tilbage, atter samler
sig for at ødelægge de forsvarsværker, vi således har bygget, så skal vor
morbroder, føromtalte greve, hurtigt vende tilbage og hjælpe os af al magt
med alle sine mænd, som han har kunnet samle. Og så længe vor morbro
der og hans mænd forbliver hos os i nævnte land Langeland og hjælper os,
må de ikke plyndre eller med brand hærge landet, men alt, hvad der deraf
kan oppebæres eller på nogen måde måtte blive oppebåret, skal ligeligt
deles imellem os efter antal af personer i vore hære. Men hvis vi erobrer
og får borgen Tranekær i vor magt med råd og dåd af vor oftnævnte mor
broder, skal han straks uden nogen indsigelse overlade os borgen med
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landet. Endvidere skal vi slutte et fast forbund med vor fornævnte mor
broder, herr Gerhard, og med hans arvinger og hjælpe dem mod arvin
gerne efter herr Kristoffer, fordum konge af Danmark, og mod herr Lars
Jonsen, fordum drost, og hans arvinger og deres hjælpere, og i almindelig
hed mod enhver levende person, sålænge vi er i live, med undtagelse af
nogle af vore venner, knyttet til os ved nært slægtskab og svogerskabs bånd,
nemlig de herrer, Erik og Albrecht, hertuger af Sachsen, herr Johan, greve
af Holsten, og hans brodersøn junker Gerhard, herr Adolf, greve af
Schauenburg, og hans (halv) brødre, herr Gerhard og junker Johan, brødre
og grever af Hoya, herr Johan, herre af Werle, herr Henrik, greve af Schwerin, og junkerne Nikolaus og Otto, grever i Schwerin og Tecklenburg, og
med almindelig undtagelse af vore vasaller, svende og undergivne, som
efter retten skal forsvares af os. Og hvilken tjeneste vi skal yde vor onkel,
når han ønsker den af os, en tjeneste, som han til gengæld på tilsvarende
måde skal yde os for den hjælp, som vi måtte have ydet eller måtte yde ham,
det skal stå til fire ridderes afgørelse, af hvilke vi skal udnævne to og vor
onkel to, og hvad disse fire riddere forkynder i denne sag, vil vi overholde
som gyldigt og i alle måtte efterleve. Og vi skal ikke indgå nogen overens
komst eller noget forlig med fornævnte arvinger efter herr Kristoffer, for
dum konge af Danmark, eller med herr Lars Jonsen, fordum drost, og
deres hjælpere, medmindre vi tager vor morbroder med og udtrykkeligt
inddrager ham heri. Endvidere skal vort land være tilgængeligt og åbent
for vor morbroder og for alle hans mænd, som har ærinder der, og han
selv og alle hans mænd skal frit og uhindret drage gennem vort højhedsom
råde, så ofte de måtte have brug herfor, gøre ophold i købinger og stæder
og alle steder, hvor de har noget at udrette, og købe deres forbrug, således
som det er fordelagtigst. Og vore befæstningsværker, som de har brug for
under gennemrejsen, må på ingen måde lukkes for dem. Og hvis vor mor
broder eller hans mænd ved gennemrejsen gennem vort højhedsområde til
føjer nogen af vore nogen skade, skal sagen overlades til vore riddere, herr
Abels og herr Jon Holks voldgiftsafgørelse, på hvis ærlighed vi begge forlader
os, således at den tilføjede skade skal erstattes efter deres erklæring, bekræftet
med deres ed, dersom det forlanges af dem; og hvis en af disse eller de begge
afgår ved døden, skal vi sætte en anden eller andre i deres sted, som skal
afsige samme voldgiftskendelse. Hvis vi desuden har noget krav på gods i
Nørrejylland eller på Fyn eller tilliggende øer eller i noget andet land,
pantsat ved fornævnte onkel af herr Kristoffer, fordum konge af Danmark,
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afstår vi helt fra dette og giver afkald på al ret, som måtte tilkomme os
hertil. Og vi skal på ingen måde forulempe hverken vor morbroder herr
Gerhard eller hans fædrene frænde herr Johan, greve af Holsten med hen
syn til deres panter, som de har i Danmark, ved at befatte os med det gods,
som er dem pantsat, eller ved imod deres vilje militært og retsligt at for
svare deres vasaller, hvis nogen af disse skulde sætte sig op imod dem, eller
andre af deres fjender. Ved denne ordning er vort forhold til vor nævnte mor
broder genoprettet og enhver strid, som har været os imellem, er bilagt, lige
som den af hjertet skal være tilgivet. Og vi giver fuldt afkald på ethvert krav,
som måtte tilkomme os over for vor morbroder eller hans arvinger i anled
ning af det formynderskab og værgemål, som han har haft over os, især med
hensyn til afregningen, men også for enhver anden sag, som hænger sammen
med eller er en følge af samme værgemål; og vi lader ham og hans arvinger
være kvit, fri og løste for alt dette og vil for fremtiden blive ved med at frem
me hans, hans arvingers og hans broder Giselberts sag og omfatte dem med
gunst og venskab. Desuden vil vi ikke med denne overenskomst bryde eller
på noget punkt forringe alle de breve, som vi har udstedt til vor morbroder,
efter at vi er nået til manddomsalder og har opnået fuld myndighed, men vi
stadfæster og godkender dem med dette brev uden al svig og uden falsk fore
givende, og for at det kan have des mere fasthed og varighed i forholdet
mellem os, lader vi disse breve forny og indsætte ord til andet i dette brev
i den rækkefølge, i hvilken de er forhandlet og givet; deres ordlyd er denne:
I Herrens navn, amen. Valdemar, af Guds nåde hertug afJylland {o.s. v. =
DRB II11 nr. 38). Fremdeles begynder det andet brev således: Valdemar,
af Guds nåde hertug af Jylland (o.s.v. = DRB II11 nr.57). Men ordlyden
af det tredje brev er således: Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland
(o.s.v. = DRB II11 nr. 278). Alt og hvert af det fornævnte, såvel det nye som
det, der tidligere er forhandlet og fastsat imellem os, hvilket tilsammen er
indført i dette brev, har vi lovet vor fornævnte morbroder, herr Gerhard,
med håndslag, og vi lover hans arvinger med dette brev fast at ville over
holde det. Forhandlet og givet i Slesvig i det Herrens år 1339 kyndelmisse
dag under vort segl, der til vidnesbyrd er vedhængt, i nærværelse af de
herrer Hartvig v. Reventlow, Klaus v. Krummedige, Markvard v. Lim
bæk, Sigfred og Markvard v. Sehested, Markvard og Markvard v. d. Wisch,
Detlev kaldet Struve v. Rantzau, riddere, Eggert v. Alverstorp, Godskalk
Witte, Cudeman og adskillige andre troværdige vidner blandt begge par
ters vasaller.
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1339. 2. februar. Slesvig.

Biskop Hellembert af Slesvig henlægger efter indstilling afpatronatsejeren, hertug

Valdemar 3. af Jylland, kirken i Sørup til en præbende i Slesvig domkirke.
Afskrift i rigsarkivet.

ellembert, af Guds nåde biskop af Slesvig, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Når verdsligt gods, uanset hvilket, overføres til gejstligt brug, tildelt det
hellige, i hvilket den hellige blandt de hellige dyrkes, er der ifølge de kristne
troslærere sikkert begrundet og utvivlsomt håb om, at det ombyttes med det
evige liv. Idet den berømmelige fyrste Valdemar, af sammes nåde hertug af
Jylland, fromt har taget hensyn hertil1) og anset det for uværdigt, at præbenderne i Slesvig domkirke, hvor hans forfædres gravsted findes, i den grad er
ringe og fattige, at præbendeindehaverne ikke på passende måde og i over
ensstemmelse med deres stands krav kan underholdes deraf, og idet han der
for har ønsket at forbedre og forøge en af de nævnte præbender, nemlig den,
som er indstiftet af herr Rike, fordum kannik sammesteds, og som herr Ivar
Bundesen, kannik ved samme kirke, nu sidder inde med, har han ansøgt
os om at henlægge Vor Frue kirke i Sørup, til hvilken der tilkommer ham
den fulde patronatsret, til nævnte præbende. Idet vi værdsætter nævnte
herr Valdemars fromme forsæt, og idet vi tager nævnte præbendes fattig
dom og ringhed i betragtning, bøjer vi os for hans retfærdige bønner, og
henlægger nævnte kirke til nævnte præbende og forener med hans og vort
Slesvig kapitels samtykke disse, idet vi af nævnte præbende og kirke opretter
et samlet og udelt beneficium, dog under forbehold i alle henseender af
vore efterfølgeres ret til cathedra ticum2). Endvidere er det på grund af den
velvilje, som nævnte herr hertug — efter hvad vi har erfaret — nærer mod
kirken, vor vilje og vor befaling, at den som til enhver tid sidder inde med
nævnte præbende, højtideligt i Slesvig domkirke skal holde den herre her
tugs årtid efter hans død tillige med årtider for hans forfædre, nemlig her
tug Valdemar, hans afdøde bedstefader3), og Erik4), hans fader — salig
ihukommelse — for at der derved kan kastes glans over hans og hans for
fædres gravsteder, på den måde og i den form som følger, nemlig at enhver
af de nævnte år tider skal højtideligholdes med tre messer, den ene i koret
og de to andre uden for koret, og således at der ved hver årtid skal fordeles
8 skilling sterling mellem de herrer kanniker og 8 skilling lybsk mellem
korvikarerne, som personligt er tilstede under vigilierne og messen. Til
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vidnesbyrd herom er vort segl sammen med fornævnte kapitels segl hængt un
der dette brev. Givet i Slesvig i det Herrens år 1339 på selve kyndelmissedag.
1) jf. nr. 108. — 2) afgift af sognekirken til biskoppen. — 3) død 1312. — 4) død 1325.

1339. 4. februar. Stralsund.

140

Biskop Jens af Roskilde stadfaster oprettelsen af et spedalskhus i Rambin på
Rügen i Roskilde stift.
Original i Stralsund.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som får
dette brev at se, hilsen i vor Herre Jesus Kristus.
Da det sømmer sig, at vi med faderlig kærlighed lytter til dem, der frem
fører fromme og retfærdige andragender, især når deres attrå er at øge den
kristne tro, og når de stræber efter at imødegå den fare, der truer de
kristne, har vi grundigt overvejet en ansøgning fra nærværende brevviser
Gødike v. Wikkede, borger i Stralsund, og givet vort samtykke til, at denne
Gødike fra nyt af har grundlagt et spedalskhus på landet Rügen i vort stift,
og til at dette hus skal bestå; og vi bestyrker og stadfæster med dette brev
samme hus til evige tider med Gud som hjemmel og med vor autoritet,
idet vi tager nævnte hus og dets gods med alt dets tilliggende under den
hellige moderkirkes værn, eftersom denne Gødike, ledet af guddommelig
indskydelse, har bestemt sig for at stifte det af eget gods og egne indtægter i
forening med venners hjælp og almisser fra troende til ære for den almægtige
Gud, til øgelse af kirken og til sjælefrelse for Gødike selv, hans arvinger og
hans medhjælpere ved denne fromme gerning, og eftersom såvel samme
donator som herr Bertold, sognepræst i Rambin, i hvis sogn nævnte hus
skal være opført, i vor nærværelse offentligt har udtalt deres bifald hertil.
Men for at der ikke i fremtiden skal opstå nogen strid mellem fornævnte
sognepræst herr Bertold og hans efterfølgere på den ene side, og fornævnte
hus og dets kapellan samt fornævnte Gødike eller dem, der til enhver tid er
forstandere for nævnte hus, på den anden side om nogen sognerettighed,
er der overfor os i nærværelse af mange troværdige mænd og med de rette
parters samtykke og godkendelse, truffet denne ordning mellem dem. For
det første, at omtalte Gødike v. Wikkede til erstatning for tienden af går
den Drammendorf og for det, som ligger til samme gård, og for stedet som
kaldes Blommeberg, samt til erstatning for offergaver til fornævnte hus’
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kapel og for de spedalskes testamente1) og for almisser, skænket i andres
testamenter, eller hvorledes almisser iøvrigt måtte være givet og skænket til
de spedalske i nævnte hus, i vor nærværelse til evig tid har overdraget den
herre Bertold og hans efterfølgere ved kirken en indtægt på 10 mark penge
i gængs mønt fra Stralsund af fornævnte gård Drammendorf, at betale
hvert år til mortensdag uden tøven og med magt til at udpante for disse 10
mark stralsundisk hos omtalte gårds beboere uden indsigelse fra nogen side,
dersom de ikke betales årligt til den skyldige termin. Men denne Gødike
eller hans arvinger, eller de, som til en given tid måtte være dette hus’ for
standere, skal forsyne de syge med en præst ved omtalte kapel og, så ofte
det måtte være hensigtsmæssigt, fjerne denne præst og præsentere en anden,
som er egnet og passer for dem, til indsættelse i nævnte kapel; og for denne
skal de anordne et passende livsunderhold, og når de har præsenteret denne
præst, og vi eller vor official på Rügen har prøvet ham og fundet ham egnet,
da skal nævnte sognepræst i Rambin eller hans efterfølgere uden vanskelig
heder eller modsigelser give ham adgang til de spedalskes kapel og til at
varetage sakramenterne sammesteds under deres tilsyn, hvortil vi hermed
giver disse sognepræster bemyndigelse. Og når samme præst således er
præsenteret og med vor myndighed er indsat i dette kapel på kanonisk vis,
skal han have myndighed til at høre de syges skriftemål, samt skriftemål af
dem, der iøvrigt bor inden for gårdens grøfter, og til at pålægge bod og
uddele nadverens sakramente til dem, når det er tilberedt sammesteds, til
at give oliens sakramente, hvortil han skal have egen skål i kapellet, og til
at holde messer i samme kapel, således at der efter messeringningen i
sognekirken i Rambin skal ringes til messe i kapellet, første, anden og tredje
gang, hvorefter den rette gudstjeneste gennemføres. Hvis iøvrigt nogle
fremmede af fromhed vil begraves der og på lovlig vis vælger deres grav
sted sammesteds, skal man ingenlunde nægte dem gravsted, når blot de
yder de sognekirker, i hvilke de er sognebørn, hvad der efter retten skal
ydes. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1339 torsdagen efter kyndelmisse i staden Stralsund i nær
værelse af de gode mænd, de herrer Johan v. Putbus, ridder, Herman Pa
penhagen og Godfred Lensahn, borgmestre i staden Stralsund, Peder Karl
sen, kannik i Roskilde, og sognepræsterne Didrik fra Altenkirchen og Tim
me fra Samtenz i landet Rügen i vort stift Roskilde samt adskillige andre
troværdige gejstlige og lægmænd.
i) ukendt hvilket testamente, der sigtes til.

[Før 16. februar 1339]
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Testamente af Margrete, Jakob Basses hustru.

Original i rigsarkivet.

Guds navn, amen. Jeg Margrete, Jakob Basses hustru, vil, skønt svag
på legemet, så dog karsk i sjælen, sørge for min sjælefred, medens jeg er
i stand dertil, af det gods, som Gud har forundt mig i det timelige. For det
første testamenterer jeg St. Andreas kirke i Snøde, hvor jeg vælger mit grav
sted, alt mit gods i Lille Snøde, at lægge til præstebordet sammesteds på
den betingelse, at samme præst hver uge og hvert år skal holde fire messer
til lægedom for min, min ægtefælles og mine forældres sjæle, nemlig den
første om den Helligånd, den anden om det hellige kors, den tredje om Vor
Frue og den fjerde for de afdødes sjæle. Fremdeles til lys for Vor Frue i
kirken sammesteds det gods, på hvilket G. Smith bor. Fremdeles til kirken
i Stoense til lys for Vor Frue og til præstebordet sammesteds gods, på hvil
ket P. Friis bor. Fremdeles til præstebordet ved samme kirke 12 øre jord i
Vestermark med en okse og en øre korn i virning, på den betingelse, at
præsten hver uge skal holde en messe for min sjæl. Fremdeles til samme
kirkes bygning en rød hest og to andre. Fremdeles til Degn sammesteds et
kreatur på tre år og til Jens, degn, det samme. Fremdeles til enhver af
kirkerne i Simmerbølle, Fodslette og Fuglsbølle en ko i virning. Fremdeles
til enhver anden kirke i dette land2) et pund korn. Fremdeles til hver præst
en ørtug3). Fremdeles enhver degn en halv ørtug3). Fremdeles til lys for den
Helligånd i Stoense et kreatur. Fremdeles til brødrene4) i Svendborg og
Nysted et sæt skarlagens klæder med broget pelsbesætning. Fremdeles til
hospitalet i Svendborg to øre korn. Fremdeles til dominikanerne i Odense
et pund korn. Fremdeles til præstebordet ved kirken i Hunseby det af P.
Kjeldsen købte gods. Fremdeles min højtelskede ægtefælle alt gods, som
jeg har i Bøgelund; jeg beder ham desuden ved den kærlighed, der har
været mellem os, at han tager sig af de undergivne, som bor på det af mig
testamenterede gods og efter evne forsvarer dem i den tid, han er til stede5),
og efter ham skal ingen anden end præsten, som oppebærer den rette af
gift, have nogen magt til sammen med kirkeværgerne at indsætte og af
sætte de undergivne på nævnte gods. Fremdeles til Niels Butze to plage.
Fremdeles Peder Bonde det samme. Fremdeles fru Kristine en kappe med
broget pelsbesætning. Fremdeles et hovedtøj med glissink6) og et sæt ærme
spænder. Fremdeles jomfru Margrete en kappe med broget pelsbesætning,
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to klædningstykker af irsk klæde og en seng med alt tilbehør. Fremdeles
fru Margrete Tyges en rød ærmekappe. Fremdeles Peder Bondes hustru et
hovedtøj. Fremdeles Torsten et spænde med stene. Fremdeles Jens Basse
det samme. Fremdeles enhver af de kødelige brødre, Erik, Kristian og Niels,
en fole. Fremdeles Niels Butzes hustru et hovedtøj. Fremdeles Man en fole.
Fremdeles Grimmel en ko og et pund korn. Fremdeles enhver af mine
svende et kreatur. Fremdeles Nydholm en plag og et pund korn. Fremdeles
Krag det samme. Fremdeles Gunhild en ko og en grøn kappe. Fremdeles
Margrete Anders’ en kappe. Fremdeles Oluf Bonde en ko og et pund korn.
Fremdeles Jon Jyde en ørtug byg og et kreatur. Fremdeles Tyge Støc to ung
kreaturer. Fremdeles til de fattige to pund korn. Jeg forbyder strengt ved
Jesu Kristi blod, at slægtninge eller andre vover at lægge hindringer i
vejen for noget af det anførte. Til testamentseksekutorer vælger jeg de gode
mænd Jakob Basse, herr Niels, præst, og Niels Butze, og jeg beder dem om,
at de udfører det således, som de kan svare til over for Gud i det høje.
1) testamentet er udateret, men i et brev af 1341 15. april, DRB III 1 nr. 163 siges
det at være oplæst i Snøde kirke ved fru Margretes begravelse 1339 16. februar. — 2)
d.v.s. Langeland. — 3) vistnok underforstået korn; en ørtug korn = 1/2 pund = 2 td.
byg. — 4) d.v.s. franciskanerne. — 5) 1340 29. september, DRB III 1 nr. 70, trådte Ja
kob Basse tilbage som forsvarer af godset. — 6) nedertysk ord, der betyder slør.
1339 17. februar, Reg. Dan. nr.* 1727, vedrører interne forhold på Femern
og udelades af DRB.
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1339. 23. februar. Roskilde.

Markvard Stove d. ældre tilbagegiver St. Agnete kloster i Roskilde gods i Skibinge,

Allerslev, Tjørnehoved og Egebjærg.
Original i rigsarkivet.

arkvard v. Stove den ældre til alle, som ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Da retsordenen kræver, at der gives enhver, hvad hans er, erklærer jeg
med dette brev over for alle, at jeg tilbagegiver nonnerne i St. Agnete
kloster i Roskilde alt det gods, der tilhører dem, til deres fri rådighed,
nemlig gods i Skibinge, Allerslev, Tjørnehoved og Egebjærg, som tilhører
omtalte nonner med uindskrænket ret, og som jeg med liden berettigelse
har beslaglagt, således som jeg har indset efter troværdige mænds frem-
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stilling og klare bevis. Til vidnesbyrd om denne tilbagegivelse er mit segl
hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1339 dagen før
den hellige apostel Mathias’ dag.

1339. 3. marts. Byfleet.

143

Kong Edvard 3. af England pålægger Robert af Hilton, John af Monceaux,

Peter af Nuthull og John af Sturmy at undersøge det fredsbrud, der er begået mod et

dansk skib, der var strandet på kysten ved Holderness.

Afskrift i Public Record Office i London.

ongen til sine elskede og tro mænd, Robert af Hilton, John af Monceaux, Peter af Nuthull og John af Sturmy med hilsen i Gud.
Man har ladet os forstå, at nogle sømænd fra Danmark og fra øen Born
holm, som var ombord i et skib fra disse egne, under et uvejr på havet
blev drevet ind på kysten ved »Frismerki« i Holderness’ frihed1), hvorefter
fogeden i fornævnte frihed for at få oplyst, hvorvidt samme sømænd stod i
venskabsforhold til os eller ikke, lod dem og deres fornævnte skib belægge
med arrest og til sikkerhed for sømændene og deres gods og løsøre lod dem
og deres fornævnte skib føre til havnen i Ravenser, for at de kunde vente
der, indtil sandheden angående det ovennævnte kunde efterforskes. Imidler
tid trængte nogle misgerningsmænd og fredsforstyrrere med vold og magt
ind på skibet, som således var under arrest, og tog og bortførte forskelligt
gods og løsøre, hvorved de handlede selvrådigt og til foragt og alvorlig
skade for os og under krænkelse af vor fred, hvorfor vi i ønsket om at
bevare vor fred ukrænket overdrager Eder alle eller tre eller to af Eder at
foretage en undersøgelse i anførte sag...... (Givet) Byfleet den 3. marts 1339.
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Biskop Jens af Roskilde giver spedalskhuset i Rambin på Rügen ret til at eftergive

manddrabere og dem, der ligger deres børn ihjel, 40 dage af den dem pålagtefaste.
Original i Stralsund.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, hvem dette
brev når, hilsen evindelig med Gud.
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Idet vi ønsker at omfatte spedalskhuset i Rambin sogn på Rügen i vort
stift, som er indstiftet og indviet til ære for vor Herre Jesus Kris tus, hans
højhellige moder jomfru Maria, den hellige martyr St. Jørgen og alle
helgener, med kærligheds- og åndelige nådesgaver, giver vi i tillid til om
sigten og iveren hos den præst, som på kanonisk vis præsenteres til og
med vor myndighed nu og i fremtiden indsættes i kapellet ved nævnte hus,
med dette brev samme præst og hans efterfølgere sammesteds magt til barm
hjertigt i Herren at eftergive manddrabere og dem, der ligger deres børn
ihjel, en karene1) af den faste, der er pålagt enhver af dem, hvis de til
lettelse af deres synder støtter nævnte hus med almisser i overensstemmelse
med deres evne og efter råd af den, der som nævnt til enhver tid er præst
og forstander for huset. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i Stralsund i det Herrens år 1339 lørdagen i midfaste.
1) d.v.s. 40 dages fastetid.
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1339. 9. marts. Frankfurt.

Kejser Ludvig 4. pålægger Dietrich v, Aldenburg, højmester for den tyske orden,

og selve ordenen at erobre landet Estland i den unge kong Valdemars navn.
Afskrift i Königsbergarkivet (nu i Göttingen).

udvig, af Guds nåde romernes kejser, til stadighed rigets forøger, til den
i velbyrdige og fromme mand, broder Dietrich v. Aldenburg, høj mester
for den tyske orden og hans hengivne fyrste, i nåde og med ønske om alt
godt.
Vi pålægger Dig, trofaste fyrste, og opfordrer og formaner Dig indstæn
digt til samt befaler Dig under trusel om vor nådes fortabelse, at Du i
Danmarks unge konge, den berømmelige Valdemars navn sammen med
dine undergivne og medbrødre skal rykke ind i og bemægtige Dig stiftet
og staden Reval og landet Estland, som tilhører Danmarks rige, og at Du,
når Du har bemægtiget Dig dette, skal holde og bevare det i lydighed
til fornævnte konges hånd, således at det ikke kan fratages eller afhændes
fra Danmarks rige. Og Du skal beflitte Dig på, når Du bliver anmodet
derom, uden indsigelse at oplade fornævnte stift og stad Reval og landet
Estland til oftnævnte kong Valdemar eller hans visse bud, som foreviser
vort kejserlige brev herom. Endvidere lover vi med dette brev som vidnes
byrd, at vi skal skaffe Dig fyldestgørelse og fuld erstatning for de tab og ud-

L

9- marts 1339

99

Nr. 147

gifter, som Du og Din orden måtte pådrage Eder i denne anledning. Givet
i Frankfurt tirsdagen før søndagen Judica i det Herrens år 1339 i vort
kongedømmes 25. og vort kejserdømmes 12. år.

1339. 9. marts. Frankfurt.
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Kejser Ludvig 4. pålægger den tyske orden i Livland at erobre landet Estland i den
unge kong Valdemars navn.

Afskrift i del svenske rigsarkiv.

udvig, af Guds nåde romernes kejser, til stadighed rigets forøger, til de
i fromme mænd, den tyske ordensmester i Livland og hans undergivne
og medbrødre, vore hengivne og tro mænd, i nåde og med ønske om alt godt.
Vi pålægger Eder, fromme mænd, og opfordrer og formaner Eder ind
stændigt til samt befaler Eder under trusel om vor nådes fortabelse, at I i
Danmarks unge konge, den berømmelige Valdemars navn skal rykke ind i
og bemægtige Eder stiftet og staden Reval og landet Estland, som tilhører
Danmarks rige, og at I, når I har bemægtiget Eder dette, skal holde og
bevare det i lydighed til fornævnte konges hånd, således at det ikke kan
fratages eller afhændes fra Danmarks rige. Og I skal beflitte Eder på, når
I bliver anmodet derom, uden indsigelse at oplade fornævnte stift og stad
Reval og landet Estland til oftnævnte kong Valdemar eller hans visse bud,
som foreviser vort kejserlige brev herom. Endvidere lover vi med dette brev
som vidnesbyrd, at vi skal skaffe Eder fyldestgørelse og fuld erstatning for
de tab og udgifter, som I måtte pådrage Eder i denne anledning. Givet i
vor by Frankfurt tirsdagen før søndagen Judica i det Herrens år 1339 i vort
kongedømmes 25. år og vort kejserdømmes 12. år.
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Kejser Ludvig 4. pålægger Dietrich v. Aldenburg, højmester for den tyske orden, at

overlade landet Estland, såfremt ordenen erobrer det, til kong Valdemar og markgrev
Ludvig af Brandenburg og lover at hjælpe ordenen til eventuelt senere at erhverve det.

Original i Konigsbergarkivet (nu i Gottingen).

udvig, af Guds nåde romernes kejser, til stadighed rigets forøger, til den
i velbyrdige og fromme mand, broder Dietrich v. Aldenburg, høj mester
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for den tyske orden, og hans hengivne fyrste, i nåde og med ønsket om alt
godt.
Vi vil, at Du med dette brev skal vide, at den medgift, som skal udbetales
til den berømmelige Ludvig, markgreve af Brandenburg, vor kære første
fødte på hans hustrus vegne, er givet ham i landet Estland, således som
samme vor førstefødte kan oplyse Dig om med sikre beviser. Derfor for
maner vi Dig, fromme mand, med indstændig opfordring til, at Du, hvis Du
og Dine undersåtter og medbrødre erobrer og bemægtiger Eder dette land,
på ingen måde overgiver eller overlader det til andre end kong Valdemar
og markgreven af Brandenburg, vor omtalte førstefødte, eller deres visse
bud, som har vort kejserlige brev herom, medmindre vor oftnævnte første
fødte i forvejen er blevet fyldestgjort for sin omtalte medgift. Desuden skal
Du vide, at dersom det måtte behage Dig og Din orden at erhverve om
talte land Estland, vil vi med dette brev som vidnesbyrd og på så sømme
lig vis, som vi formår, hjælpe og bistå Dig og Din orden i den sag. Givet i
Frankfurt tirsdagen før søndagen Judica i det Herrens år 1339, i vort
kongedømmes 25. år og vort kejserdømmes 12. år.
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1339. 9. marts. Frankfurt.

Kejser Ludvig 4. pålægger den tyske orden i Livland at overlade landet Estland,

såfremt ordenen erobrer det, til kong Valdemar og markgrev Ludvig af Brandenburg
og lover at hjælpe ordenen til eventuelt senere at erhverve det.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

udvig, af Guds nåde romernes kejser, til stadighed rigets forøger, til de
Å fromme mænd, den tyske ordensmester i Livland og hans undergivne
og medbrødre, de trofaste mænd, i nåde og med ønsket om alt godt.
Vi vil, at I med dette brev skal vide, at den medgift, som skal udbetales
til den berømmelige Ludvig, markgreve af Brandenburg, vor kære første
fødte, på hans hustrus vegne, er givet ham i landet Estland, således som
samme vor førstefødte kan oplyse Eder om med sikre beviser. Derfor for
maner vi Eder, fromme brødre, med indstændig opfordring til, at I, hvis I
erobrer og bemægtiger Eder dette land, på ingen måde overgiver eller
overlader det til andre end kong Valdemar og markgreven af Branden
burg, vor omtalte førstefødte, eller deres visse bud, som har vort kejserlige
brev herom, medmindre vor oftnævnte førstefødte i forvejen er blevet
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fyldestgjort for sin omtalte medgift. Desuden skal I vide, at dersom det
måtte behage Eder og Eders orden at erhverve omtalte land Estland, vil vi
med dette brev som vidnesbyrd og på så sømmelig vis, som vi formår,
hjælpe og bistå Eder og begge ordener1) i den sag. Givet i Frankfurt tirs
dagen før søndagen Judica i det Herrens år 1339, i vort kongedømmes
25. år og vort kejserdømmes 12. år.
1) d.v.s. den tyske orden i Livland og selve den tyske orden med hovedsædet i Marienburg.

1339. 9. marts. Guildford.
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Kong Edvard 3. af England befaler borgmestre og byfogeder i Blakeney, Great
Yarmouth, Lynn, Boston, Kingston-upon Hull, Ravenser, Scarborough og New-

castle-upon Tyne at beslaglægge gods tilhørende borgere i Harderwijk, Zwolle,

Stavern, Kampen, Lübeck, Stralsund og Rostock til en værdi af 800 pund som er

statning for et skib, »la Cuthbert« fra Hartlepool, som på vej til østersølandene var
blevet erobret af indvånere fra nævnte byer »i nærheden af Danmarks kyst« sidst
forgangen pinseaften.
Afskrift i Public Record OJJice i London.

1339. 19. marts.
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Grev Gerhard 3. og grev Johan 3. af Holsten slutter forbund med stæderne Lübeck,
Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald til bekæmpelse af sørøverne omkring

Sjælland og andetsteds i Danmark.

Original i Lübeck.

i Gerhard og Johan, grever af Holsten og Stormarn, erkender og be
vidner offentligt, at vi har sluttet overenskomst og forbund med stæ
derne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald og deres hjæl
pere for at skabe og opretholde fred på havet, således at vi med stædernes
hjælp vil ave sørøverne og deres hjælpere og ødelægge de skibe, som ligger
under Sjælland eller andetsteds i Danmark, med hvilke der er begået
sørøveri eller i fremtiden vil blive begået sørøveri. Sker det, at sørøverne
med det gode eller det onde bliver avet, og vi eller stæderne af den grund
kommer i et fjendtligt forhold til sørøverne, så skal vi bistå dem og de os,
for at vi eller de ikke skal gå på forlig med sørøverne, uden at det er et
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fuldstændigt forlig. Dette skal vi, grev Gerhard og Grev Johan, fast og
ærligt overholde og gå ind for, ligeså klart som stæderne ikke må tåle, at
nogen i deres stæder og farvande bereder sig til at bringe sørøverne hjælp.
Men sker dette uden deres vidende, skal der ikke tilregnes stæderne nogen
skyld. Sker det fremdeles, at vi i den tid beslutter os til at skade stæderne
mest muligt, og de eller nogen af dem os, skal vi varsle stæderne — og de os
— fire uger i forvejen. Sker det fremdeles, at stædernes herrer eller nogle
af dem bliver uenige med os, og stæderne bistår deres herrer og forbliver
hos dem, skal de ikke være skyldige af den grund. For at denne overens
komst og dette forbund ærligt og fast kan iagttages og overholdes fra den
kommende påske1) og to år fremover, har vi grev Gerhard og grev Johan
til åbenbar vitterlighed om dette brev foranlediget og befalet, at det skal
besegies med vore begges segl. Dette brev er givet i år 1339 efter Guds byrd
fredagen før palmesøndag.
1) 28. marts.
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1339. 24. marts. Hiddensee.

Biskop Jens af Roskilde erklærer, at Alard, staden Stralsunds notar, har godtgjort

at have udlagt 83 mark 2 skilling og 4 penningfor bispens regning.
Original i Stralsund.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at nærværende brevviser Alard, staden Stralsunds notar,
i det Herrens år 1339 onsdagen efter palmesøndag i Hiddensee har aflagt
regnskab for at have udgivet 85 mark 2 skilling og 4 penning i vendisk
mønt for os og til vore formål i tiden fra tirsdagen1) i ugen efter helligtre
konger i dette år og indtil dags dato2). Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år, dag og sted som ovenfor.

B
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i 2. januar.

— 2) jf. nr. 134.

1339. 31. marts. Roskilde.

Niels Kiste overdrager en gård i Østrup i Ars herred til St. Clara kloster i Roskilde.

Original i den arnemagnæanske samling.
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iels Kiste til alle, som ser dette brev, hilsen med alles frelser.
Jeg gør vitterligt for alle med dette brev, at jeg til lægedom for min
og mine forældres sjæle overdrager alt mit gods, som jeg har i Østrup i
Årby sogn i Ars herred til de hæderværdige og fromme nonner i St. Clara
kloster i Roskilde til bygning af deres kirke, nemlig en gård, som har en
øre i skyldjord, med agre, enge, skove, græsgange og alle rørlige og urør
lige tilliggender, at besidde med rette evindelig. Med dette brev oplader jeg
nævnte gård, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle for
nævnte gods for fornævnte nonner og holde dem skadesløse for tab som
følge af krav på godset fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit
segl sammen med segl tilhørende de ærværdige herrer Jakob Povisen,
dekan, magister Henrik, provst, og magister Hemming, ærkedegn ved
kirken i Roskilde og de velbyrdige mænd Stig Pedersen og Mads Tå samt
Jens Olufsen, kaldet Lunge, hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det
Herrens år 1339, onsdagen efter den hellige påske.
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Mads Jensen af Gunnetved pantsætter gods i Halleby til præsten Klemens Svend

sen i Hallenslev.

Original i rigsarkivet.

ads Jensen af Gunnetved til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
I skal vide, at jeg erkender, at jeg til nærværende brevviser herr Klemens
Svendsen, præst i Hallenslev, formedelst tre mark lødigt sølv i kølnsk vægt
i sandhed med dette brev har pantsat mit gods i Halleby, som herr Jens kaldet
Skade, har pantsat til mig på Løve herredsting, og hvorpå Hemming Klemensen bor, nemlig en øre skyldjord med skove, agre, enge, græsgange og
fiskevande, såvel i søen som i Hallebyå fiskegårde, som hører til nævnte gods,
at indløse fuldt ud på Løve herreds sidste tingdag inden næste allehelgens
dag1) på den betingelse, at dersom jeg ikke indløser fornævnte gods til om
talte termin, så skal samme Klemens, præst, årligt oppebære frugterne og
afgiften af samme gods, uden at dette på mindste måde afregnes i gældens
hovedstol, indtil jeg fuldt ud betaler ham nævnte sum. Fremdeles skal om
talte Klemens have fuldmagt til efter sit forgodtbefindende at ind- og
afsætte de undergivne på samme gods; dette oftnævnte gods vil jeg over for
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alle, hvem det vedrører eller kan vedrøre, hjemle for samme herr Klemens,
indtil det måtte blive lovligt indløst hos ham, idet jeg ligeledes forpligter
mig til, at jeg, dersom dette gods bliver frataget nævnte herr Klemens ved
vold fra nogens side — det ske aldrig — eller efter landets rette og
anerkendte love eller på anden måde, da skal holde samme herr Klemens
skadesløs og fri for ethvert tab som følge heraf. Til vidnesbyrd herom er
mit segl sammen med segl tilhørende herr Jens Bjørnsen, sognepræst i
Finderup, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1339 ottende
dagen efter påske.
1) i. november.

1339. 25. april.

154
Arveskifte efter Jens Kalv.
Referat i Sorø gavebog.

ed arveskifte efter Jens kaldet Kalv, søn af Ingemar Troelsen, fik hans
svoger Jens Jensen som sin lod 3 øre skyldjord i Solbjerg med en bryde
gård og dens tilliggender. Men hans moder Petronilla, enke efter Ingemar,
fik alt godset i Tystrup i Ars herred, som nævnte Jens havde besiddet, og
til erstatning for den lod, som på samme måde ved arv tilkom hende i Sol
bjerg, fik hun af sin søn Troels en gård i Dalby. Samme Troels, nævnte Jens
Kalvs broder, fik en hovedgård i Solbjerg med 16 ørtug skyldjord og med
abildgård, bier, agre, enge, græsgange og alle øvrige tilliggender og med
andre 2 øre skyldjord beliggende sammesteds. Dette arveskifte blev for
handlet og godkendt i det Herrens år 1339 på evangelisten Sankt Marcus’
dag.
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1339. 27. april. Avignon.

Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give peblingen Lars

Pedersen fra Lunds stift dispensation for uægte fødsel og tillade ham at blive indviet

i alle grader og få et gejstligt embede, selv med sjælesorg.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

f I Hl vor ærværdige broder (Peder), ærkebiskop af Lund, med hilsen.
JL
Vor elskede søn Lars Pedersen fra Danmark, pebling i Dit stift, har
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stedet for os ydmygt ansøgt os om, at vi, da han, som han forsikrer, ønsker
at indskrives i det gejstlige stridssamfund, barmhjertigt vilde værdiges at
dispensere ham for den mangel ved hans fødsel, at han er avlet af en præst
med en ugift kvinde, så at han uanset denne mangel kan forfremmes til
alle gejstlige grader og opnå et gejstligt beneficium, selv med sjælesorg. Da
derfor denne pebling, hvem vi ved særlige eksaminatorer, som af os er be
skikket hertil, omhyggeligt har ladet prøve i videnskaben, er befundet at
være tilstrækkeligt kyndig heri til at opnå et gejstligt beneficium, pålægger
vi Dig, broder, hvem vi nærer fuld tillid til i Herren, ved apostolisk skri
velse, at Du, da vi ikke har kendskab til denne Lars’ livsvandel, omhyggeligt
skal tage alle de forhold i betragtning, som skal overvejes ved spørgsmålet
om en persons egnethed, og at Du dersom nævnte pebling iøvrigt er egnet
og ikke i umådehold følger i sit fædrene ophavs fodspor, men støttes af god
vandel og andre dyder, som anbefaler ham til denne dispensations nåde
gave, skal dispensere ham ved vor myndighed, således som Du med Gud
måtte finde gavnligst for hans sjæl. Givet i Avignon den 27. april i vort 5. år.

1339. 1. maj. Helsingborg.
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Kong Magnus af Sverige tilgiver borgerne i Stralsund de forseelser, de har begået
på Skånemarkedet, og stadfæster deres privilegier.

Afskrift i Stralsund.

agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da de gode mænd, borgerne i Stralsund, således som vi tilstrækkeligt
og fuldt ud har erfaret ved en erklæring, afgivet af den vise mand Tideman
Witte, rådmand og borger sammesteds, allerede for to år siden eller der
omkring har ydet herr Håkon Mattson, dengang vor gælker i Skåne, til
strækkelig fyldestgørelse hvad angår den bod, der tilkom os og vor ret for
de forseelser og voldshandlinger, de havde begået på vort marked i Falsterbo, eftergiver og tilgiver vi fuldstændigt samme borgere enhver krænkelse,
som de ved at begå nævnte forseelse har påført os og vor ret, idet vi desuden
tilstår dem den særlige nåde, at de frit må besøge vore fornævnte markeder
og frit bruge og nyde de rettigheder, privilegier og nådesbevisninger der,
som de i vore forgængeres, Danmarks kongers, tid har nydt fra arilds tid,
og at de nævnte borgere skal have og nyde fuld sikkerhed på person, ting
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eller gods overalt i vort rige, hvorhen de end — sammen eller enkeltvis —
måtte komme. Hvis en eller flere af nævnte borgere forser sig nogetsteds i
vort rige, skal den, der således forser sig, bøde i overenstemmelse med det
steds eller det lands ret og sædvane, hvor forseelsen er begået; lovovertræ
derens medborgere skal ingenlunde sagsøges for forseelsen, medmindre vi
ikke kan opnå den skyldige bøde, som vi først personligt eller ved vort man
dat indkræver for denne forseelse, af fornævnte borgere. Vi forbyder desuden
bestemt og strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore
fogeder eller hvem som helst anden på nogen måde drister sig til at lægge
hindringer i vejen for nævnte borgere eller nogen af dem imod denne vor
nådesbevisning, som vi har tilstået dem, såfremt han vil undgå vor vrede og
hævn. Givet i vor nærværelse i Helsingborg i det Herrens år 1339 på apost
lene Filips og Jakobs dag, under vort segl og i vort 3. kroningsår.
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1339. 9. maj. Helsingborg.

Kong Magnus af Norge og Sverige meddeler indbyggerne i Bergens len, at han har
taget de undergivne og det gods, som tilhører hans moder, hertuginde Ingeborg af

Sverige, Halland og Samsø under sin beskyttelse.
Vidisse 1347 8. november i rigsarkivet i Oslo.

agnus, af Guds miskundhed Norges, Sveernes og Goternes konge,
sender alle mænd i Bergens len, som ser eller hører dette brev, sin
hilsen med Gud.
Vi vil, at I skal vide, at vi, som vi er forpligtet til, har taget vor kære
moder fru Ingeborg, af Guds nåde hertuginde i Sverige, Halland og Samsø,
hendes undergivne og gods...... under vort værn og vor kongelige beskyttelse
...... Dette brev er gjort i Helsingborg søndagen næst før hvidesøndag1) i
vort 20. regeringsår og beseglet i vor egen nærværelse; Haldor Ogmundarson skrev det.

M

1) d.v.s. pinse; brevet er skrevet på norsk.
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1339. 9. maj.

Bertold v. Lechtes, ridder og vicehøvedsmand i Reval, eftergiver borgerne i Reval
den straf, de er ifaldet på grund af de voldshandlinger, de forøvede, efter at rådmanden
Herman Stympel var blevet såret under en middag hos kanniken Willekin.
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Original i Reval byarkiv (nu i Staatliches Archivlager Gottingen).

ertol v. Lechtes, ridder og vicehøvedsmand i Reval, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud... Til vidnesbyrd om denne
erklæring og erkendelse har jeg ladet mit segl hænge under dette brev.
Givet 1339 søndagen i ugen efter Kristi himmelfartsdag.
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Henrik Wend, ridder, erklærer, at ingen borger fra Lübeck deltog i det overfald på
et skib, som fandt sted, medens han var høvedsmand på borgen i København.
Original i Lübeckarkivet.

enrik, kaldet Wend, ridder, til alle som får dette brev at se eller hører
det læse, hilsen evindelig med Gud i ønsket om, at de må lære sand
heden af nedenstående at kende.
I sin tid, da jeg som høvedsmand havde borgen og staden København
under mit styre, skete det, at et skib, som man på folkesproget kalder
»snekke«, under den sejlads, som man kalder »ansejle« blev angrebet af
visse personer, og sluttelig, efter at varerne var ført bort, erobret og fuld
stændigt undertvunget af samme angribere eller erobrere. Og jeg ved af
sikker viden, at staden Lübeck ikke havde nogen medhjælper eller med
sammensvoren i det stalbroderskab, som angreb nævnte skib, men længe
efter angrebet på skibet ankom nogle mænd på staden Lübecks kogge, som
kaldes »fredskogge«1), og de mødte frem for mig, og ved min hjælp og deres
tro og hengivne bestræbelser blev det udvirket, at omtalte skib blev tilbage
givet dem, hvem det var frataget. Hvilket jeg med dette brev erklærer med
sandhedens ord, idet jeg er villig til, hvis jeg bliver opfordret hertil, lige
gyldigt af hvem, at bekræfte sandheden af det forestående med endnu fyl
digere og mere højtidelige erklæringer. Givet under mit segl i det Herrens
år 1339 pinsedag.

H

1) patruljeskib, til overvågelse af sikkerheden på havet, jf. nr. 150.

1339. 20. maj. Helsingborg.

160

Kong Magnus af Sverige forbyder borgerne i Uppsala at fortsætte med opførelsen
af det tårn, som de har påbegyndt, da det under en eventuel ildebrand vil betyde en fare

Nr. 161

22. maj 1339
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Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1339 torsdagen efter
pinse under vort segl.

for domkirken. —

Original i del svenske rigsarkiv.

161

1339. 22. maj.

Herr Niels, præst i Horne, bevidner, at Revil afstod sin arvelod i Løgismose til sin

broder Peder Rytze mod at få dennes pantegods i Assendrup i Jylland.
Registratur i Eline Gøyes jordebog.

remdeles et brev, at herr Niels, præst i Horne, bevidner, at han var til
stede og så, at Revil oplod alt, hvad han arvede i Løgismosegård efter
broderen Vogn Nielsen der, til sin broder Peder Rytze for det pant, Peder
Rytze havde af Revil i Assendrup i Jylland. Givet lørdagen efter pinse
1339-

F
162

1339. 24. maj.

Biskop Peder af Odense henlægger med patronatsejernes samtykke kirken i Pårup

til et fond til understøttelse af de kanniker, der studerer i Frankrig.
Afskrift, stærkt beskadiget, i Odensebogen.

roder Peder, af Guds nåde biskop af Odense, til sine elskede sønner i Kristus, herr Asser, prior i Odense og hele kapitlet sammesteds hilsen......
.. omhu ansporer og leder os til at........særligt (bevæget) afdeømmeog
kærlige følelser, som (vi nærer) overfor...... omfatter vi vore særlige sønner
med yderligere gunst og nåde...... de videnskabeligt uddannede mænd,
ved hvilke Guds kirke...... i sin styrelse........ Eders kirke, i hvilken I er
beskæftiget med gudstjenesten,...... (for at) ...... denne kirkes........ kan
blomstre og bestå, har vi med samtykke af herr Gerhard, greve af Holsten
og Stormarn, og hans sønner Henrik og Klaus, samt af patronatsejerne
sammesteds, især herr Otto Spliet, ridder, henlagt Vor Frue kirke i Pårup,
som er ledig ved frivilligt afkald af Herr Jens, forhenværende sognepræst
ved samme kirke, med fuld ret, såvel i verdslige som gejstlige sager, til
brug for og underhold af Eders brødre, som (begiver sig til) universitetet
i Frankrig...... denne henlæggelse........ vi har med vor ring overdraget
Eder, herr prior Asser, på kapitlets vegne samme kirke. Men hvis nogen
drister sig til ondsindet at bryde vor anordning, skal han vide, at han på-

B
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4- Juni 1339
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drager sig Gud den almægtiges og kongen og martyren St. Knuds vrede,
medmindre han besinder sig igen. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1339 dagen efter Trinitatis.

1339. 27. maj. Ringsted.

163

Niels Jensen, landsdommer på Sjælland og Kristian af Suanze erklærer at skylde
broder Jakob, forstander for johannitergår den Svenstrup,

5% mark sølv.

Original i den arnemagnæanske samling.

iels Jensen, landsdommer på Sjælland, og Kristian af Suanze, til alle,
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg og mine rette arvinger sammen med Kristian og
hans rette arvinger skylder den fromme mand, broder Jakob, forstander
for gården Svenstrup, tilhørende johanniterkorsbrødrenes orden, 3% mark
sølv efter kølnsk vægt; disse penge lover vi med håndslag at betale uden al
tvivl dagen efter førstkommende helligtrekonger. Til vidnesbyrd herom er
vore segl hængt under dette brev. Givet i Ringsted i det Herrens år 1339 på
Kristi legemsdag.

N

1339. 4. juni.

164

Rådet i Lund skøder dominikanerne sammesteds en del af et grundstykke til anlæg

gelse af en vej.
Tre referater i Skånebrevsfortegnelsen (b og c er udkast til den endelige formulering i a).

a:

ndnu et lignende brev1) om anlæggelsen af oftnævnte vej ved St.Mikkelskirke. Givet den 4. juni 1339.

E
b:

kødebrev af borgmestrene2) og rådmændene i Lund til dominikanerne
sammesteds på en gårddel, som blev skænket dem af kong3) Magnus,
dog således, at de skulde brolægge den plads. Givet 1339.

S

c:

kødebrev af borgmestrene2) og rådmændene i Lund til dominikanerne
på den gårddel, de havde op til den plads, som kong3) Magnus havde

S

Nr. 165

17, juni 1339
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skænket dem på den betingelse, at de skulde brolægge den. Givet 1339.
1) jf. nr. 175, som er placeret forud for denne i registraturen. — 2) jf. nr. 5 note 1. —
3) referatet har hertug, men jf. nr. 137 og 175.

165

1339. 17. juni.

Rådet i København erklarer, at ingen borger fra Lübeck deltog i det overfald på et
skib i Øresund, som fandt sted i 1338.
Original i Lübeck,

ådmændene i staden København til alle, som får dette brev at se eller
• hører det læse, hilsen i alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1338 blev et skib, kaldet
snekke, angrebet og beslaglagt af visse folk i Øresund1). Men lybske bor
gere eller deres udsendinge, som på den tid var udsendt for at skabe fred
på havet, er eller var ingenlunde skyldige i eller vidende om nævnte angreb
og beslaglæggelse og de medfølgende tab, hverken i råd, dåd eller gerning,
tvertimod rakte de en hjælpende hånd til, at samme skib gaves tilbage til
dem, der var i kompagniskab om skibet, idet de kraftigt viste sig ikke som
angribere, men som hjælpere og forsvarere og efter evne som dem, der
gavnede en god sag, hvilket vi med sandhedsord erklærer. Til vidnesbyrd
herom har vi ladet vor stads segl sætte på bagsiden af dette brev. Givet i
det Herrens år 1339 ottendedagen før St. Hans.

R

1) jf. nr. 159.

166

1339. 29. juni.

Peder Mogensen, ridder, pantsætter sit gods i Vejby til Esrom kloster for 12 mark
sølv.

Afskrift i Esrombogen.

eder Mogensen, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til de fromme mænd,
de herrer og brødre i Esrom kloster, formedelst 12 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt, af hvilke jeg alt nu har hævet 6 mark lødigt efter samme
vægt, medens jeg skal modtage de resterende 6 mark af samme brødre

P

111

29. juni 1339

Nr. 167

otte dage før førstkommende Vor Frue himmelfart1), således som det i
sandhed står i deres herom affattede åbne brev; for disse penge pantsætter
jeg med dette brev ifølge alle sjællandske love alt mit gods i Vejby, til for
nævnte brødre, rørligt og urørligt, inden gærde og udenfor gærde, på de
nedennævnte betingelser, nemlig at forbemeldte brødre fuldt ud skal oppe
bære de årlige frugter og indtægter af dette gods uden hindring fra mig og
mine arvinger, indtil nævnte sum penge i overenstemmelse med det mellem
os aftalte i sin helhed bliver betalt. Til vitterlighed herom er segl tilhørende
de gode mænd, herr Hågen, udvalgt abbed i Tommerup af præmonstratenserordenen, og min elskede søstersøn Gjord Mogensen, hængt under dette
brev sammen med mit eget segl. Givet i det Herrens år 1339 på apostlene
Petrus’ og Paulus’ dag.
1) 15. august.

1339. 29. juni.

167

Peder Mogensen, ridder, skøder og oplader Esrom kloster en brydegård med 4 gård
sæder i Vejby.

Afskrift i Esrombogen.

eder Mogensen, ridder, til alle som får dette brev at se, hilsen evindelig
med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg til lægedom for
min sjæl har givet, skødet og til evig besiddelse fuldstændigt opladt mit gods
i Vejby i Holbo herred i Sjælland med alle rettigheder, som tilkommer mig
heri, til de fromme mænd, de herrer og brødre i Esrom kloster af cistercienserordenen, nemlig en brydegård med fire gårdsæder, kaldet ‘garsæde’, som er
på 9 øre skyldjord med alle dens tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange,
skove og alt andet, som både findes i de tre pløjede områder, som kaldes
vange, og indenfor de fire grænser, der kaldes markeskel, samt med et
virning, som findes på denne gård, nemlig to okser og en halv mark korn,
hvilket jeg sund og karsk på såvel sjæl som legeme med dette brev hjemler
nu og til evig tid for fornævnte herrer og brødre mod tiltale fra mine arvin
ger og alle andre frænder. Til vitterlighed om overdragelsen, skødningen
og hjemlingen af dette gods er segl tilhørende de gode mænd, herr Hågen,
udvalgt abbed i Tommerup af præmonstratenserordenen, og Gjord
Mogensen, min elskede søstersøn, sammen med mit eget segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1339 på apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

P

Nr. 168

29- Juni J339
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1339. 29. juni.
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Peder Mogensen, ridder, bevidner at have overdraget Esrom kloster alt sit gods i
Vejby og erklærer alle breve, der strider herimod, for ugyldige.

Afskrift i Esrombogen.

eder Mogensen, ridder, til alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg til lægedom for min sjæl har overdraget de fromme
mænd, de herrer og brødre i Esrom kloster, alt mit rørlige og urørlige gods
i Vejby med alt dets tilliggende til evig besiddelse, således som det tilfulde
bevises af mit åbne brev1), udstedt til brødrene herom, hvorfor jeg på egne
og mine eller min hustrus arvingers vegne og tillige på enhver andens vegne
med dette brev erklærer alle de breve, der i tidens løb måtte blive fundet
og ved hvilke der på nogen måde kunde voldes vanskeligheder for nævnte
brødre med hensyn til nævnte gods, for ugyldige og intetsigende. Til vid
nesbyrd herom er segl tilhørende den ærværdige herre, herr Hågen, udvalgt
abbed i Tommerup af præmonstratenserordenen sammen med mit eget
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1339 på apostlene
Petrus’ og Paulus’ dag.

P

1) jf. nr. 167.

169

1339. 29. juni.

Peder Mogensen, ridder, giver Svend Degn fuldmagt til på hans vegne at skøde og
hjemle Esrom kloster godset i Vejby.

Afskrift i Esrombogen.

eder Mogensen, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev giver nærværende brevviser, min
elskede Svend, kaldet Degn, fuldmagt til som lægedom for min sjæl i mit navn
at skøde og hjemle alt mit gods i Vejby med alt dets tilliggende for de from
me mænd og brødre i Esrom kloster, således som det fuldstændigt indeholdes
i deres åbne breve, udstedte på mine vegne1), og til at oplade det med alle
rettigheder, som tilkommer mig i nævnte gods på den måde som Sjællands
landslove foreskriver, idet jeg til evig tid vil godkende og stadfæste, hvad
der af fornævnte Svend måtte blive foretaget i anledning af fornævnte.

30. juni 1339
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Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit segl hænge under dette brev. Givet
i det Herrens år 1339 på apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.
1) jf. nr. 167 og 168.

1339. 29. juni.

170

Peder Mogensen, ridder, forpligter sig overfor Esrom kloster til inden 8. august at
skaffe Gjord Mogensens segl under det brev, som Peder Mogensen har givet klostret på

godset i Vejby.

Afskrift i Esrombogen.

eder Mogensen, ridder, til alle som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette brev forpligter mig til at skaffe
de fromme mænd, de herrer og brødre i Esrom, min elskede søstersøn Gjord
Mogensens segl under det åbne brev1), som jeg har givet brødrene på mit
gods i Vejby både under mit segl og under den ærværdige herr Hågens
segl, udvalgt abbed i Tommerup, inden 8 dage før Vor Frue himmelfart2);
det nævnte gods gav jeg til nævnte brødre til lægedom og frelse for min
sjæl. Givet under mit segl i det Herrens år 1339 på apostlene Petrus’ og
Paulus’ dag.

P

1) jf. nr. 167. — 2) 15. august.

1339. 30. juni. Avignon.

171

Pave Benedikt 12. befaler biskop Hellembert af Slesvig, at han, da kapitlet har
klaget over, at han egenmægtigt har indsat Giselbert, grev Gerhard 3. af Holstens

broder, som sin vikar og efterfølger og mod en årlig afgift overladt ham bispestolens
borge og godser, straks skal tilbagekalde alle anordninger herom og skaffe kirken dens

ejendomme igen.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder Hellembert, biskop af Slesvig, med hilsen.
Ved indberetning fra vore elskede sønner, .. provst, .. ærkedegn og
kapitlet i Slesvig, er det — ikke uden at det har voldt os forundring og
bevægelse — kommet os for øre, at skønt nævnte kirke af Din nærmeste
forgænger, biskop Jens af Slesvig, salig ihukommelse, blev godt og rosvær-

T

2. Række. XII. — 8
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digt styret, uden at den tyngedes af nogen gældsbyrde i denne Jens’ bispetid, så har Du — dersom kendsgerningerne svarer til, hvad der er indberet
tet — efter at vor forgænger, pave Johannes 22., salig ihukommelse, havde
skænket Dig denne kirke ved provision1), idet den var ledig efter nævnte
Jens’ død, og efter at Du var sat i spidsen for den som biskop og hyrde,
efter egen, vilkårligt truffen afgørelse — havde Du dog blot rettet Dig efter
reglerne — pantsat samme kirkes urørlige gods til Dine slægtninge og ven
ner samt til andre i disse egne, som anmodede derom, uden nævnte kapitels
opfordring, samtykke eller bifald; og adskilligt af dette gods har Du i til
fælde, hvor det efter loven ingenlunde er tilladt, på skadelig vis afhændet,
og efter hvad der formenes, har Du måske endog ved utilbørlige skatte
pålæg aftvunget Din kirkes undergivne meget store pengesummer under
henvisning til samme kirkes tarv, og da man dog formodede, at Du vilde
anvende de penge, Du således havde afpresset eller skaffet på anden måde,
til fornævnte kirkes gavn, forlod Du med det beløb, Du havde samlet, Din
stad og Dit stift og begav Dig til andre egne, hvor Du for de nævnte penge
skaffede Dig en renteindtægt til livets opretholdelse, og Du har nu i to år
ikke bekymret Dig om at vende tilbage til staden og stiftet for at genrejse
kirken, skønt Du er blevet opfordret hertil af kapitlet; og til trods for, at
den velbyrdige mand Gerhard, greve af Holsten, på mangfoldig vis havde
undertrykt fornævnte kirke, siden Du modtog provision og udnævnelse, og
havde påført samme kirke alvorlig og umådelig skade, idet han tragtede
efter, at det skulde føre til underkastelse, undergivelse og underlæggelse,
har Du desuagtet — måske fordi Du var uden mod og mandshjerte —
ønsket indirekte at underkaste, undergive eller underlægge fornævnte kirke
under samme greve, hvorfor Du uigenkaldeligt har indsat vor elskede søn
Giselbert, udvalgt biskop af Halberstadt og fornævnte greves broder, som
Din vikar, ja endog som lovlig efterfølger i bispedømmet Slesvig, og Du har
med liden klogskab og ret overdraget ham nævnte kirke, dens borge, be
fæstningsværker og rettigheder i åndelige og verdslige sager, som da på
ingen måde var pantsat til andre, mod at der skulde ydes Dig en bestemt
årlig afgift, og disse Dine skadelige og urimelige handlinger vides — hvad
vi klart har forstået — at ville medføre, at altnævnte kirke, hvis ikke det
apostoliske sæde i sin omsorg bringer hurtig hjælp og lægedom, vil bringes i
uopretteligt og skammeligt forfald og opløsning, ligesom der med al sand
synlighed må befrygtes en stedsevarende afhændelse af samme kirkes borge,
befæstningsværker, gods og rettigheder. Af den grund har ovennævnte

12. juli 1339
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provst, ærkedegn og kapitel, tvungne som de var af rettens krav, bragt det
forudskikkede til vort kendskab og fromt og ydmygt ansøgt os om, at vi
nådigt og omgående vilde værdiges at bringe dem hjælp i omtalte forhold.
Vi er vel opmærksomme på, at en sådan afhændelse til nævnte udvalgte
biskop, som Du siges at have foretaget, er upassende og skadelig og
derfor for fordægtig og ubillig at regne, idet man må drage den slutning,
at denne afhændelse vil føre til underkastelse, undergivelse og underlæggelse af det gods og de rettigheder, der som nævnt er afhændet, fordi nævnte
gods og rettigheder indirekte overgår til fornævnte greve, og i betragtning
af at sådanne underkastelser, undergivelser og underlæggelser, hvorved
gods overgår til lægfolk, under straf fordømmes i en forordning på sidste
kirkemøde i Lyon2), og under henvisning til, at begge retssystemer3) under
straf forbyder stedsevarende afhændelser, omend de i visse tilfælde og un
der iagttagelse af de formaliteter, som i så tilfælde udkræves, kan tolereres,
giver vi Dig det bestemte råd, broder, og påbyder og befaler vi Dig strengt,
at Du virksomt og med tilbørlig hurtighed skal beflitte Dig på at lade alle de
forholdsregler, som Du som nævnt har truffet til skade for nutid og fremtid,
og alle de handlinger, Du har foretaget i forbindelse hermed, tilbagekalde
til fordel for lovlige tilstande, idet Du klogt skal udbedre og nyttigt genop
rette, hvad Du har forøvet, på en sådan måde og så omsigtsfuldt, at fornævnte
kirke ikke yderligere skal være underkastet fordærvelige vilkår, men kan
nyde sin frihed. Thi skønt vi nærer velvilje over for vore brødre og med
biskopper, vil og kan vi ikke sætte hensynet til dem eller til andre over hen
synet til Gud, og ifølge vort embede er vi forpligtet til på hensigtsmæssig
måde at forhindre, at det, der på kanonisk vis er indstiftet, indskrænkes,
og når det indskrænkes, er det vor pligt at lade lovlige tilstande genind
føre. Se derfor til, at Du i denne sag optræder med en sådan iver, at Du ikke
opfordrer den apostoliske myndighed til at tage sine magtmidler i anven
delse. Givet i Avignon den 30. juni i vort pontifikats femte år.
1) jf. DRB II 10 nr. 305. — 2) i år 1274; jf. c- 2 VI De rebus ecclesiasticis alienandis
III 9. — 3) d.v.s. Den kanoniske ret og romerretten, jf. note 2 og romerretten, formuleret
I c. 17 C (Codex lustinianus) De sacrosanctis ecclesiis I 2.

1339. 12. juli. Holbo herredsting.

172

Jakob, præst i Annisse og provst i Holbo herred, Peder, præst i Græsted, Niels,
præst i Mårum, og væbnerne Jens Amundsen og Lars Jonsen bevidner, at Svend Degn
*8
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som fuldmægtig for ridderen Peder Mogensen har skødet gods i Vejby til Esrom klo
ster, som derefter er indført i godset.

Afskrift i Esrombogen,

akob, præst i Annisse og provst i Holbo herred, Peder, præst i Græsted,
og Niels, præst i Mårum, alle præsteviede, Jens Amundsen og Lars
Jonsen væbnere, til alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi personligt var tilstede på nævnte Holbo
herredsting og tydeligt hørte, at i det Herrens år 1339 mandagen næst efter
den hellige Knud konge og martyrs og efter de hellige martyrers, de syv
brødres dag1) var den gode mand Svend kaldet Degn, den velbyrdige rid
der herr Peder Mogensens svend, stedet på dette ting og lod sit fuldmagts
brev2) læse sammesteds, i kraft af hvilket han, som det i sandhed fremgik,
havde fuldmagt til på samme herr Peders vegne til lægedom og frelse for
hans og hans elskede hustrus Ingeborgs sjæle og i henhold til åbne breve3),
udstedte til de fromme mænd, de herrer og brødre, abbeden og konventet i
Esrom kloster, af oftnævnte herr Peder angående overdragelse af neden
nævnte gods, efter gængs sjællandsk lov at tilskøde og hjemle nævnte herre
abbed og menige konvent alt rørligt og urørligt gods, som nævnte herr Peder
besad i landsbyen Vejby i samme herred, og til at oplade det til fast og evig
besiddelse. Denne skødning og rette hjemling af nævnte gods fuldbyrdede
fornævnte Svend Degn samme dag på samme ting klart og lovligt på sin
herres vegne, hvad vi med dette brev erklærer over for alle troende i Kristus,
og vi holdt i fælleskab med prioren og kældermesteren og adskillige andre i
den ærværdige fader, herr Jens’ skød — på dette tidspunkt abbed i nævnte
kloster — da han modtog skødningen på oftnævnte gods. Endvidere be
vidner vi ligeledes, at på samme ting blev Anders Svendsen, Anders Pe
dersen, Jens, kaldet Skofte, og Jakob Øvesen, selvejerbønder i fornævnte
herred, særlig udmeldt som tinghøringer for at indføre fornævnte herre og
brødre i korporlig besiddelse af fornævnte gods, og i overenstemmelse
med deres beskikkelse som tinghøringer opfyldte de i alle henseender det
hverv, der var overdraget dem angående dette gods, i vor nærværelse,
hvad vi giver dem et sandt vidnesbyrd om. Til vitterlighed om og sikkerhed
for alt dette har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Skrevet år og dag
som ovenfor anført.

J

1) 10. juli.— 2) jf. nr. 169. — 3) jf. nr. 167—168.
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1339. 14. juli. Sorø.

Nr. 174
173

Biskop Jens af Roskilde lader ved notaren Albert Brunstensen fra Næstved tage en

vidisse af hertug Kristoffers brev af 1315 14. april.
Afskrift i Bartholins samlinger.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, som ser
eller hører denne autoriserede afskrift læse, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set og ord til andet omhyggeligt læst et brev,
udstedt af den glorværdige fyrste, herr Kristoffer, fordum hertug af Hal
land og Samsø, befæstet med hans ægte segl tillige med segl tilhørende den
berømmelige frue Eufemia, hans hustru — salig ihukommelse — hvilket brev
var ustreget, ustunget og uskrabet og i ingen henseende mistænkeligt —
men hvis bogstaver på grund af skade på dokumentet alt begynder at
udslettes — af ordlyd og indhold som nedenfor skrevet: Kristoffer, af Guds
nåde hertug af Halland og Samsø (o.s.v.= DRB II 7 nr. 261). Til vidnes
byrd herom har vi befalet nedenfornævnte offentlige notar at tage denne
afskrift og ladet den bekræfte ved vor autoritet og med vort segl som værn.
Og jeg Albert Brunstensen fra Næstved i Roskilde stift, gejstlig og ved
kejserlig bemyndigelse offentlig notar, har set fornævnte og, som før er
sagt, ufordærvede brev og har efter påbud af den ærværdige fader herr
Jens, ovennævnte biskop, ord til andet omhyggeligt afskrevet det i denne
afskrift uden at tilføje eller udelade noget, som ændrer meningen eller
skader forståelsen, og har derefter med omhu sammenlignet denne afskrift
med nævnte original og på opfordring bestyrket den med mit sædvan
lige mærke og navn i det Herrens år 1339 den 14. juli, i det 7. indiktionsår
og i den herre pave Benedikt 12.s 4. paveår, i Sorø kloster i nærværelse af de
fromme mænd, de herrer broder Peder, abbed i Kongsgården1), og broder
Jens fra Sverige, munk sammesteds, og adskillige andre troværdige vidner.

B

1) d.v.s. Knardrup kloster.

1339. 14. juli. Avignon.

174

Biskop Jens af Roskilde har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede Ventura de

Adria.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.
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Nr. 175
4. august 1339
o
r 1339 den 14. juli har den herre biskop Jens af Roskilde besøgt det
. apostoliske sæde for de forgangne tre år ved sin befuldmægtigede
Ventura de Adria.

A

1339. 4. august.

175

Ærkebiskop Peder stadfæster kong Magnus' påbud om anlæggelse af en vej ved St.

Mikkels kirke i Lund.

To referater i Skånebrevsfortegneisen (b er udkast til den endelige formulering: a).
a:

en af ærkebiskop Peder givne stadfæstelse til fornævnte dominikanere
på den af kong Magnus givne forordning1) om, at der skulde anlægges
en vej fra Lund og langs med St. Mikkelskirke. Givet på den hellige be
kender Dominikus’ dag 1339.

D
b:

rkebiskop Peders gave- eller skødebrev til dominikanerne angående
en vej øst for klosterkirken sammesteds.

Æ

1) jf. nr. 137.
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1339. 25. august. Reval.

Johan v. Velin, prior, og dominikanerne i Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds
brev af 1311 21. marts.
Original i Revalarkivet (nu i Gottingen).

roder Johan v. Velin, prior, og hele konventet for dominikanerne i
Reval til alle, som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evin
delig med Gud.
Vi erklærer offentligt og erkender med dette brev, at vi har set og om
hyggeligt undersøgt et brev, udstedt af den glorværdige fyrste, vor herre,
herr Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og hertug af Est
land, hvilket brev var uskrabet og ustunget og af følgende indhold: Erik,
af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland (o.s.v. =
DRB II6 nr.333). Til vidnesbyrd om denne erkendelse og erklæring har vi
ladet vort konvents segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det Her
rens år 1339 dagen efter den hellige apostel Bartholomeus’ dag.

B
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8. september 1339

Nr. 178

1339. 8. september.

177

Timme v. Godendorp, ridder, pantsætter halvdelen af møllen i Vejle til Henneke

Bymand.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

eg Timme v. Godendorp, ridder, hilser alle dem, der ser dette brev eller
hører det læse, og erkender offentligt med dette brev, at jeg har pant
sat halvdelen af møllen i Vejle til den høviske mand Henneke Bymand for
70 mark lybske penge med alle rettigheder, som til enhver tid har hørt og
endnu hører dertil, både oven for dæmningerne og nedenfor, i engene, i
fiskevand, i møllen og i alt, som findes der, og som med rette hører dertil.
Skulde det ske, at han bygger noget til, hvorved det ene eller det andet
i løbet af den tid, i hvilken det er pantsat til ham, bliver bedre end det nu
er, da skal jeg betale ham det således, at to af hans venner og to af mine
venner siger, at det går lige op. Fremdeles, hvis møllen i pantsætningstiden
bliver afbrændt i en herrekrig1) eller den bliver sønderslået, så skal jeg
atter genopbygge den inden fire uger ved hjælp af mine folk; sker der et
dæmningsbrud, så skal dæmningen istandsættes af dem, der plejer at ar
bejde på dæmningen. Fremdeles skal jeg fri ham for al tiltale og alle krav.
Og hvis han vil udløse mig af pantet Koldinghus, så skal han ikke afstå
dette hus, førend han indløser møllen hos mig. Hvis jeg vil indløse møl
len før, så skal jeg meddele ham det et fjerdingår i forvejen. Til vidnesbyrd
om sandheden af alt det fornævnte har jeg hængt mit segl under dette brev.
Dette brev er skrevet 1339 på sidste2) Vor Frue dag.

J

1) d.v.s. en krig, der er foranlediget af parternes lensherrer. — 2) d.v.s. den sidste af
de to »Fruedage i høst«, hvorved forstodes Vor Frue himmelfart og Vor Frue fødselsdag,
henholdsvis d. 15. august og 8. september.

1339. 8. september. Helsingborg.

178

Kong Magnus af Sverige stadfæster en forordning af kong Birger om St. 0lavs
skatten af Hålsingland.

Original i det svenske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde rigerne Sveriges, Norges og Skånes konge, til
alle og enhver, som bor i vort land Hålsingland nåde, kærlighed og
hilsen...... Givet i Helsingborg i vor nærværelse i det Herrens år 1339 på
dagen for Vor Frues fødselsdagsfest og under vort segl.

M

Nr. 179

179

zj. september 1339
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1339. 15. september.

Niels Jonsen af Glivarp kvitterer Niels Jonsen for værgemålet for hans hustru

Ingeborg.

Original i den arnemagnæanske samling.

iels Jonsen af Glivarp til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg har oppebåret fuld og hel fyldestgørelse af den vel
byrdige mand, nærværende brevviser Niels Jonsen, kaldet Kiste, for alt
gods på Sjælland, som med arveret er tilfaldet mig med min elskede hustru
Ingeborg efter hendes fader, herr Jens Kiste, og hendes moder, fru Petronilla; for dette gods og for al anden gæld og betaling som følge af, at han
indtil nu har haft fornævnte gods i sit værge, lader jeg denne Niels og hans
arvinger være kvit og fri på mine og mine arvingers vegne, dog med und
tagelse af det gods og den gæld, som findes omtalt i samme Niels Kistes
åbne brev1), som tidligere er udstedt og udfærdiget til mig om gods på
Sjælland, Lolland og Langeland. Til vidnesbyrd herom er segl tilhørende
de velbyrdige herrer, den ærværdige fader, min herre herr Peder, ærke
biskop af Lund, herr Holger, provst sammesteds, Sakse Pedersen, ridder,
Peder Pilgrim, væbner, sammen med mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1339 ottendedagen efter Vor Frues fødselsdag.

N

1) kendes ikke.
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1339. 29. september.

Biskop Peder af Odense befaler sogneboerne i Åsum at respektere præstegårdens
skattefrihed.

Afskrift i Odensebogen.

roder Peder, af Guds nåde biskop af Odense, til sogneboerne i Åsum,
hilsen med Gud.
Eftersom enhver kirke med billigelse af kanonisk og borgerlig ret1) skal
have en gård som sin medgift, som tillige med sine tilliggender skal være
fri og undtaget for alle tjenesteydelser og afgifter, som hører til den gejstlige
og verdslige ret, kræver vi strengt, at nævnte friheder godkendes og ubry
deligt overholdes af alle troende i Kristus over for den fattige kirke i Åsum,
idet vi bestemt og under straf af det store ban forbyder, at nogen, hvilken

B

121

Nr. 182

i. oktober 1339

stilling eller stand han end indtager, drister sig til at rejse krav mod den,
som for tiden residerer på denne gård, eller som til enhver tid vil gøre det,
om gæsteri2) eller betaling af nogen bede eller nogen som helst anden
ydelse imod fornævnte friheder, eller drister sig til, at drage ham for verds
lig domstol eller på nogen måde fortrædige ham, såfremt vedkommende
vil undgå samme ban. Forhandlet og givet i det Herrens år 1339 på
ærkeenglen St. Michaels dag.
1) c. i X de censibus, exactionibus et procurationibus III 39; håndfæstn. 1320 25.
januar § 6 og 1326 7. juni § 6, DRB II 8 nr. 176 og II 9 nr. 273. — 2) gengiver
recitatio, jf. Baxter and Johnson: Mediæval Latin Word list, s. v. recito.

1339. 29. september.
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Bent Eskilsen erklærer på Manulfs arvings vegne, at have modtaget 38 mark penge

af Bjørn Tordsen som bod for dennes drab af Manulf i

Rørerne.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

ent Eskilsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg erkender med dette brev, at jeg på Manulfs søn og ægte arvings
vegne og sammen med ham fuldt har oppebåret 58 mark penge af Bjørn
Tordsen som fyldestgørelse og bod for hans drab af Manulf i Rørerne. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under brev. Skrevet i det Herrens år
1339 på St. Mikkelsdag.

B

1339. 1. oktober. Hålsingborg.

182

Jens Uffesen, ridder, underkaster sig kong Magnus af Sverige og afstår borgen
Lindholm, Skotts- og Oxieherred til denne.

Overleveret brudstykke i efterfølgende nummer.

ens Uffesen, ridder, til alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg tilstår og erkender med dette brev, at jeg i det Herrens år 1339 på
bekenderen St. Remigius’ dag1) af fri vilje og uden al tvang på en dagtingning i Helsingborg mellem den berømmelige fyrste, min kære herre, herr
Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge på den ene side og
mig, fornævnte Jens på den anden bestemt har lovet at afstå mit stentårn i
Lindholm førstkommende tirsdag2), nemlig dagen efter den hellige bekender

J

Nr. 182

i. oktober 1339
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Franciscus’ dag til min herre konge uden al list, svig eller hindring ved
indsigelse, uden noget påhit, baseret på retslige indvendinger eller und
skyldninger og uden at kræve garantier, og jeg har lovet at oplade og virke
ligt overdrage samme tårn til den velbyrdige mand herr Jens Hasenbergs
hånd, idet han skal modtage det på min fornævnte herre konges vegne,
uden at jeg eller mine skal have nogen som helst mulighed for ved nogen
som helst lejlighed eller foranledning eller ved noget som helst påskud i
fremtiden at beholde nævnte tårn eller personligt eller ved mine folk at tage
ophold der. Ligeledes har jeg lovet og lover jeg fremdeles på tro og love,
at samme herr Jens Hasenberg i min fornævnte herre konges navn uden
indsigelse fra mig og mine skal have fuldmagt til den følgende dag, nemlig
onsdag3) efter omtalte hellige Franciscus’ dag, efter at have fået omtalte
tårn til sin rådighed som forudskikket, at oprykke og ødelægge forsvars
værker, palisader og befæstningsanlæg, kaldet barfred og planker, eller
med hvad andet navn de benævnes, så at stedet lige som tidligere ligger
uden befæstningsværker, samt til at opfylde samme borgs grave og grøfter
uden hindringer, modsigelse eller indsigelse fra mig og mine. Fremdeles
kan og må samme herr Jens uden al modsigelse eller indsigelse fra mig og
mine på den 15. dag, efter at han som berettet har fået rådighed over dette
tårn, begynde at nedbryde og nedrive tårnet efter sit forgodtbefindende og
jævne det med jorden og uantastet fortsætte med at udjævne og nedbryde,
indtil det er ødelagt i bund og grund, og aldrig må det genopbygges eller
genopføres af mig eller mine. Fremdeles skal jeg straks overgive og afstå
Skytts- og Oxieherred, som jeg indtil nu har siddet inde med og haft,
med alle deres rettigheder og tilliggender til min fornævnte herre konge
uden indsigelse og hindring, og jeg skal utvivlsomt førstkommende torsdag
uden for byen Malmø overdrage samme min herre konge, eller hvem han
måtte befale, breve og dokumenter vedrørende de nævnte herreder, ud
stedte af hvem som helst og givet mig. Fremdeles skal jeg samme torsdag
uden for omtalte by Malmø på det retterting, som skal holdes sammesteds
af min herre konge, undergive og underkaste mig min herre konges vilje og
forgodtbefindende angående alle de forsyndelser og forseelser og al den
brøde, som jeg eller mine på hvilken som helst måde har begået mod min
herre konge eller hans mænd, idet jeg ydmygt byder mig til og binder mig
og mit til at udgive enhver bøde og fyldestgørelse, som måtte behage og
passe samme herre konge, for ovennævnte forseelser. Fremdeles skal jeg
efter min fornævnte konges råd og nåde sørge for at yde bøde og fyldest-
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[Omkr. i. oktober 1339]

Nr. 183

gørelse til alle og enhver, som med rette findes at være blevet påført skade,
vold og uret ved mig. Fremdeles, at mine fornævnte herre konge og hans
riges rettigheder, lande, højhedsområder, mænd, underg....4).
1) i. oktober. — 2) 5. oktober. — 3) 6. oktober. — 4) i følge bemærkning af afskrive
ren, Arne Magnussen, manglede herefter »nogle sider« i forlægget, Bergens bispestols
kopibog.

[1339. Omkr. 1. oktober]1). Helsingborg.

183

Ærkebiskop Peder af Lund medflere skånske og svenske stormand afgiver en erklæ

ring om, hvorledes herr Jens Uffesen er blevet forligt med kong Magnus og vidimerer
det herom affattede brev af 1. oktober.

Afskrift efter Bergens bispestols kopibog2).

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, Holger,
provst, Peder, kældermester, og Peder af Nim, kanniker ved kirken
sammesteds, samt Knut Folkesson, Gustav Tuneson, Karl Nåskonungsson,
Niels Brok, Sakse Pedersen, Jens Ged, Stig Pedersen, Sigge Magnusson,
Puke Glysing, Lars Karlsson og Anund Finvidsson, riddere, til alle som får
dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi erklærer offentligt med dette brev, at i det Herrens år 1339 på den
hellige bekender Hieronymus’ dag3) kom herr Jens Uffesen til stede, da
den glorværdige fyrste, vor kære herre, herr Magnus, af Guds nåde rigerne
Sveriges og Norges og landet Skånes konge, selv sad i retterting uden for
borgen i Helsingborg, hvortil alle menige indbyggere i Skåne var almin
deligt indstævnet for at pleje ret. Efter at der var fremsat adskillige klager
mod samme Jens Uffesen, erkendte han, således som vi i sandhed forstod,
at han på forskellige punkter havde forbrudt sig over for vor omtalte herre
konge og hans undergivne, i hvilken anledning han bad om nåde og begæ
rede, at der handledes barmhjertigt med ham, og efter at hans frænder og
venner, der var mødt frem fra nær og fjern, havde ført langvarige forhand
linger herom, indgik han til slut, ikke tvunget af magt eller frygt, ej heller
overlistet, men af egen drift, frivilligt og uhindret en overenskomst med vor
omtalte herre konge i anledning af sine ovennævnte forseelser i nærvæ
relse af sine fornævnte frænder og venner på den måde, som følger, hvilken
overenskomst han, efter at den var forelæst ham og opsat i vor herre konges
nærværelse på folkesproget, i vor og adskillige andre af hans frænders og

P

Nr. 184

18. oktober 1339
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venners nærværelse godkendte og lod bestyrke med sit segl som værn. Men
ordlyden af denne dagtingning vides at være sådan: Jens Uffesen, ridder
(o.s.v. = nr. 182)....... 4).
1) brevets slutning med datering er gået tabt, men brevet må ifølge det vidimerede
brevs datum, jf. nr. 182, være udstedt den 1. oktober eller i dagene umiddelbart derefter.
— 2) en afskrift af originalen blev 1340 3. februar af den norske rigsråd Erling Vidkunsøn
tilstillet biskop Hakon af Bergen, som lod den indskrive i Bergen bispestols kopibog. —
3) 30. september, der må opfattes som dagen for forhandlingernes påbegyndelse. — 4) jf.
nr. 182 note 4.
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1339. 18. oktober. Søndernæs.

Hertug Valdemar 3. af Jylland forbyder alle andre end indbyggerne i Brøns at

benytte Brøns bymark til græsning i tiden mellem 1. maj og 29. september.
Efter afskrift af en stadfæstelse på tyskfra 1639 i Åbenrå landsarkiv.

i Valdemar, af Guds nåde hertug af (al)1) Jylland, til alle, som ser
dette skriftstykke eller åbne brev eller hører det læse, hilsen med Gud
og evig nåde.
Vi forbyder indtrængende og strengt ved vor nåde, at nogen, som ikke
hører til indbyggernes og selvejernes kreds i Brøns, uanset hvilken stilling
han end indtager, lader sig påtræffe med heste eller andre kreaturer, hvor
ledes de end benævnes, på Brøns bymark i tiden fra jomfru Valborgsdag til
ærkeengelen St. Mikkelsdag2) med forringelse af deres (brønsboernes)
græsning til følge, da de vil have samme (bymarken) indhegnet og fri fra
omtalte Valborgsdag og til Mikkelsdag3); og vi advarer enhver mod at for
gribe sig mod dette påbud og driste sig til at handle imod dette, (da han
i så fald) på ingen måde skal undgå vor højeste straf og unåde. Til yder
ligere vidnesbyrd og styrkelse af dette brev har vi ladet vort fyrstelige
sekret hænge under dette brev. Givet Søndernæs mandag4) efter pave
Calixtus’ dag i vor nærværelse.

V

1) al: har sikkert .ikke stået i originalen, men er indsat i oversættelsen 1639 som for
klaring på, hvorfor en hertug afJylland kunne beskæftige sig med sønderjyske forhold. —
2) d.v.s. fra 1. maj til 29. september. — 3) foreliggende oversættelse fra 1639 er foretaget
som led i en proces mellem Brøns og nabobyen Normsted om byens markeskel. — 4) den
tyske oversættelse fra 1639 har: den andern tag, hvilket sikkert gengiver feria secunda d.v.s.
mandag; mandag efter Calixtus’ dag faldt i 1339 på den 18. oktober.
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23. oktober 1339

Nr. 186

1339. 18. oktober.
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Kong Magnus af Sverige stadfæster Bosjo klosters besiddelse af gods i Kallby.

To referater i Skånebrevsfortegnelsen.
a:

ong Magnus’ friheds- eller forpligtelsesbrev givet nonnerne i Bosjo klo. ster på Kallby gård og gods med møllen, som Jens Uffesen tidligere
havde i leje. Givet på evangelisten Lukas’ dag.

K

b: (udkast til a):

ong Magnus’ bekræftelse til klosterjomfruerne i Bosjo på en gård og en
. mølle i Kallby, af hvilke der ydedes i mark havre og 2 mark byg i
landgilde.

K

1339. 25. oktober. Haderslev herredsting.

186

Tingsvidne af Haderslev herredsting, at fru Gertrud, enke efter herr Jens Bundesen,
har pantsat en gård i Hejsager til Niels Hyllesen.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium,

akob Grubbe, ridder, Jakob Nielsen, Kristian Knudsen, Niels Myndelin,
Niels Hiært, Ivar Grubbe, Jens Staverskov, Ivar Lavesen, Lars Iver
sen, Jon Iversen, Bennike og Ebbe Jensen, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at fru Gertrud, enke efter Jens Bundesen, ridder, og hen
des førstefødte ved navn Ove var stedet i vor nærværelse på Haderslev
herredsting og pantsatte til nærværende brevviser Niels Hyllesen en gård
i landsbyen Hejsagger, på hvilken samme Niels Hyllesen bor, med alt
som hører til denne gård fra gammel tid, for 20 mark lødigt sølv, at ind
løse om fire år på det sidste ting inden St. Hans; disse betingelser var
aftalt imellem dem, nemlig at samme Niels Hyllesen skal have fornævnte
gods i besiddelse til fri rådighed for sine formål, og intet skal være undtaget
uden bygningstømmer i lokaliteten Slæshøj i den nordlige del ved diget.
Og hvis nævnte gods derefter ikke indløses til omtalte termin, da skal
samme Niels have oftnævnte gods i sin fri besiddelse udover denne, indtil
nævnte sum penge, nemlig 20 mark lødigt sølv, fuldt ud bliver betalt i
rede penge af hvilken som helst slags til en omtalt termin. Fremdeles hvis

J

Nr. 187

18. november 1339
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noget af den pantsatte jord bliver indløst, da skal nævnte penge afregnes
Niels Hyllesen i hovedstolen. Fremdeles alt hvad samme Niels Hyllesen
bygger på nævnte gods, skal de holde Niels Hyllesen skadesløs for. Dette
erklærer vi med sandhedens ord i dette brev. Til vidnesbyrd herom er
vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1339 mandagen
før Allehelgeners dag.
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1339. 18. november. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige pantsætter Skanør og Falsterbo til fyrst Albrecht af
Mecklenburg for sin søster Eufemias medgift.

Original i Schwerin.

agnus, af Guds nåde rigerne Sveriges, Norges og landet Skånes
.konge, til alle som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal være vitterligt, at vi i det Herrens år
1339 ottendedagen efter St. Mortensdag personligt var tilstede ved vor
borg Helsingborg og med samtykke af Sveriges riges råder, som samme
steds var tilstede, på nedenforskrevne måde holdt dagtingning med vor
højtelskede søster, fru Eufemia af Mecklenburg, Stargard og Rostock, som
sammesteds var tilstede, samt med udsendinge fra den høje fyrste, herr
Albrecht, herre af Mecklenburg, Stargard og Rostock, vor kære svoger —
hvilke specielt sammen med hende var udsendt til os af ham og som frit
og udtrykkeligt gav deres samtykke — om hendes medgift, nemlig 10.000
mark lødigt sølv af vore riger Sverige og Norge1), som er udlovet af os til
samme svoger og vor søster og deres børn. For det første skal vi betale herr
Albrecht, vor fornævnte svoger, eller hans visse udsending, som skal have
specielt mandat hertil af ham, 2.000 mark lødigt sølv i kølnsk vægt af det
fornævnte beløb til den førstkommende St. Jakobsdag2) i Skanør og virke
ligt overdrage dette beløb eller lade det betale eller overdrage, idet enhver
hindring eller tilflugt til undskyldninger og indvendinger skal være fuld
stændigt udelukket; vi lover bestemt, at vi vil give fuldt og sikkert lejde for,
at dette beløb i fuld sikkerhed for os, vore mænd og alle andre, som vil
gøre eller undlade at gøre noget for vor skyld, skal kunne udføres fra vore
lande. Men hvis omtalte betaling — hvad ikke ske — ved et eller andet til
fælde ikke skulde finde sted til ovenfornævnte termin i overenstemmelse
med vort løfte og ønske, og samme vor svoger eller hans fornævnte børn af
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den grund skulde pådrage sig noget tab, skal vi efter gode mænds skøn
velvilligt give dem en passende erstatning for nævnte tab. Og yderligere
oplader og pantsætter vi til vor svoger, herr Albrecht, og vor søster, fru
Eufemia, og deres omtalte børn vore markeder i Skanør og Falsterbo med
alle deres indtægter, frugter og oppebørsler — dog med undtagelse af
grumegæld3) og det, som er nødvendigt og nyttigt til underhold og bevogt
ning af vore borge sammesteds, sålænge markederne varer — at beholde
frit, indtil der af samme frugter og indtægter fuldt er betalt 5.000 mark
lødigt sølv i kølnsk vægt, medregnet og indbefattet de ovennænvte 2.000,
af hele omtalte medgiftssum, for hvilken vort rige Sveriges adelsmænd
sammen med os er forlovere, under forudsætning af, at fornævnte frugter,
indtægter og oppebørsler i fællesskab skal indsamles og oppebæres af vor
foged sammesteds og af vor nævnte svogers udsending, som særligt beskik
kes hertil, at de fremdeles omhyggeligt skal afregnes af fogeden, hos hvem
vi vil, at den kongelige jurisdiktion skal forblive, og at de siden skal op
bevares af vor ovennævnte svogers udsending efter hans forgodtbefindende.
Men ved denne dagtingning skal det andet, som tidligere er aftalt med vor
fornævnte søster under dagtingning ved borgen Lindholm i vort rige Sve
rige eller endnu tidligere angående fornævnte medgift, på intet punkt ind
skrænkes, men tværtimod forblive helt uantastet i kraft. Desuden lover vi
Nils Abiörnsson, Knut Folkesson, Gisle Elineson, Karl Näskonungsson,
Markvard v. Küren, Lars Karlsson, riddere, og Jens Kristinesen, væbner,
sammen med vor fornævnte herre konge på tro og love, at forudnævnte
dagtingning fast skal overholdes over for fornævnte herr Albrecht og fru
Eufemia, hans søster, og deres børn. Til vitterlighed herom er vore segl
hængt under dette brev. Givet i Helsingborg år og dag som ovenfor.
1) jf. DRB II 8 nr. 358—59. — 2) 25. juli. — 3) afgift til kronen for bearbejdelsen på
offentlig strand af sildeaffaldet, grume^ til sildeolie.

1339 6. december, Reg. Dan. nr. *1737, er grev Gerhard 3.s privilegium til
Rendsborg og udelades af DRB.

1339. 7. december. Lund.

188

Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster biskop Jens af Slesvigs brev af 1319 16.

november.
Afskrift i rigsarkivet.
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eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Når man beder os om, hvad der er ret og rimeligt, kræver både billighed
og fornuft, at vi i kraft af vort embede omhyggeligt drager omsorg for, at
det virkeliggøres på behørig måde. Vore elskede sønner, provst og kapitlet i
Slesvig, har ved deres udsendinge og befuldmægtigede forelagt os et åbent
brev med segl af herr Jens, fordum biskop af Slesvig og af fornævnte kapitel
sammesteds og, som det fremgik ved første øjekast, beseglet, uskrabet,
ustreget, ustunget og ubeskadiget og pålideligt i alle henseender og af føl
gende ordlyd og indhold, idet de ydmygt bad os om stadfæstelse af det, der
stod i brevet, hvis ordlyd følger med disse ord: Jens, af Guds nåde biskop
i Slesvig (p.s.v.=DRB II8 nr. 133). Idet vi derfor bøjer os for fornævnte
provsts og kapitels bønner, godkender, billiger og stadfæster vi med dette
brev som værn med ærkebiskoppelig myndighed og efter modent overlæg
alt og hvert af det ovenforanførte, som rigtigt og fornuftigt. Til vitterlighed
om godkendelsen, billigelsen og stadfæstelsen heraf, har vi ladet vort segl
hænge under dette brev. Giveti Lund i det Herrens år 1339 dagen efter
bispen og bekenderen St. Nicolaus’ dag.

P

1339 8. december, Rep. nr. 1848, se 1339 8. september.
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1339. 8. december. Haag.

Grev Vilhelm 4. af Holland giver indbyggerne i Alkmaar ret til at afholde tre mar

keder om året og fastsætter toldafgifterne for købmændene fra Flandern, Brabandt,
Danmark og andetsteds.

Afskrift i Haag.

i Vilhelm, greve af Hennegau o.s.v.1) gør vitterligt for alle, at vi til
gavn for vor havnestad Alkmaar har tilstået vor fornævnte havnestad
tre årsmarkeder om året, det første til midfaste2), det andet til St. Jakobs
dag3) og det tredje til Bamisse4), og hvert marked skal vare i tre uger. Og
for yderligere at fremme vor fornævnte havnestad har vi tilstået alle køb
mænd og hvilke som helst andre fra Flandern, Brabant, Danmark og et
hvert andet land, at de, medens hvert årsmarked står på, må drage gennem
vort land og forbi vore toldsteder under erlæggelse af sådan told, som her
efter står skrevet, nemlig af enhver hest 4 penning hollandsk, af hver
okse 2 penning hollandsk og af andre kreaturer i overenstemmelse
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med, hvad der er gængs, og af hvert stykke klæde uden forskel 8 penning
hollandsk, og desuden af alt sengetøj 1 % af værdien. Og på samme måde
må de drage bort mod erlæggelse af samme told, sålænge markedet varer.
Dette skal have gyldighed, indtil vi ophæver det. Givet i Haag onsdagen
efter St. Nicolaus’ dag i året (13)39 P& herr Vilhelms befaling og i nærvæ
relse af de herrer van Lecke og Johan van Polanen.
J) den fulde titel er: greve af Hennegau, Holland og Zeeland, Frislands herre. — 2) 4.
søndag efter faste. — 3) 25. juli. — 4) d.v.s. St. Bavonisdag= 1. oktober.

1339. 15. december.

190

Peder Nielsen i Barsebdck sælger en gård i Billeberga til Åstred Gønge for 43 mark
i nye skånske penge.

Afskrift i Lundebogen.

eder Nielsen i Barsebåck til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg formedelst 45 mark i nye skånske penge med
fuld virkning har solgt den gode mand Åstred, kaldet Gønge, min gård i
Billeberga, som retmæssigt var tilfaldet mig med min elskede hustru, og
som fordum var i Åge Mortensens besiddelse, med agre, enge, græsgange,
skove, bygninger og virning og med alt andet tilliggende til nævnte gård,
med hvilket navn det end betegnes, og at jeg har modtaget ovennævnte
sum af samme Åstred efter mit ønske. Derfor forpligter og binder jeg fast
med dette brev mig og mine arvinger til at oplade og hjemle nævnte Åstred
og hans arvinger nævnte gård og til at gøre den kvit og fri for krav og tiltale
fra hvem som helst. Men hvis jeg ikke er i stand til at yde tilstrækkelig
hjemmel, skal jeg være forpligtet til i løbet af 15 dage, efter at han har
mistet omtalte gård, at give ham fornævnte sum tilbage foruden den til
børlige bøde1), og indtil jeg har givet den tilbage, skal jeg ubrydeligt hver
uge bøde samme Åstred 3 mark i nye skånske penge, idet jeg desuden giver
ham uindskrænket myndighed til på tro og ære, hvor som helst han træffer
mig, at pålægge mig aldrig nogensinde at drage bort eller fjerne mig fra
hans nærværelse, før jeg har fyldestgjort ham angående alt det forudskikkede. Givet under mit segl sammen med segl tilhørende de gode mænd,
herr Kristian af Tirup, herr Vilhelm, præst i Asmundtorp, Hemming Pe
dersen, Ingvar Jensen og Trued Nielsen og den nuværede foged, i det
Herrens år 1339 onsdagen næst efter St. Lucie dag.

P

1) bøden for bristende hjemmel var ifølge Skånske lov kap. 81 tre mark.
2. Række. XII. — 9
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1339. 27. december. Slesvig.

Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter gods i Gammelby, Gelting m. m. til
ridderen Sigfred Sehested.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev erklærer og erkender, at vi retsgyldigt
står i gæld til nærværende brevviser, herr Sigfred v. Sehested, den strenge
ridder, vor højtelskede vasal, og hans sande arvinger for 2000 mark lødigt
sølv og 600 mark lybske penge, hvilken sum han har godtgjort og påvist
at have udlagt til vort brug; herfor pantsætter vi ham og hans rette arvin
ger alt vort gods i Gammelby, tredjedelen af landsbyen Lose samt halv
parten i Snave mølle og ligeledes sjettedelen af Geltingskov inden for de skel
og i de skifter, som er nærmest ved og støder op til Bukhavn; ligeledes to bol
i Gelting, Bukhavn med møllen og øen Gaath1) og hele landsbyen Lebæk,
således at beboerne i Bukhavn og indbyggerne i Lebæk frit skal have lov
til at fælde træer i fornævnte Geltingskov til deres bygninger og til brænd
sel ; dette giver vi dem i pant tillige med agre, såvel allerede dyrkede som
udyrkede, enge, græsgange, vand og vandløb, steder med jævnt og steder
med uvejsomt, bakket terræn, og overhovedet med enhver rettighed, for
del, nytte og frihed, således som vore forfædre frit vides at have haft det
før os, under forbehold for os og vore arvinger af patronatsretten til gejst
lige embeder, når noget bliver ledigt, og under den fastsatte betingelse,
at det skal stå os og vore arvinger frit for at indløse fornævnte gods af ham
og hans rette arvinger for fornævnte pengesum, når som helst vi måtte ville
det før en St. Mortensdag. Og hvis vi eller vore arvinger skulde indløse for
nævnte gods inden St. Mortensdag som omtalt, så skal (vi eller) de forefinde
frugter og oppebørsler ubeskåret på godset uden formindskelse. Men hvis om
talte gods ikke bliver indløst af vore arvinger inden føromtalte Mortensdag,
da skal frugter og oppebørsler af dette gods tilfalde ham og hans rette
arvinger uden i mindste måde at afregnes i hovedstolen, og med denne til
føjede betingelse, at vore arvinger på indløsningsdagen skal fyldestgøre
ham og hans rette arvinger for rejste og opførte bygninger på nævnte gods
efter vurdering og skøn af to gode mænd, valgt på vore arvingers vegne,
og to, valgt på nævnte herr Sigfreds vegne. Vi lover ligeledes, at når vore
arvinger indløser fornævnte gods, skal de udbetale og lade fornævnte sum
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erlægge uhindret til ham og hans sande arvinger i staden Lübeck eller et
andet trygt og sikkert sted i de holstenske lande, hvor det måtte behage
dem. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i
Slesvig på apostelen og evangelisten St. Johannes dag.
1) nu halvøen Oehe i Slien.

1339. 27. december.

192

Oluf Lunge skøder gods i Rødby til herr Nicolaus Brokdorf.
Registreret i Eline Gojes jordebog.

remdeles et brev, at Oluf Lunge skøder herr Nicolaus Brokdorf alt sit
gods i Rødby, hvilket er tre bosteder med deres tilliggende. Givet på
apostlen og evangelisten St. Hans dag 1339.

F
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Ingefred af Ganløse, enke efter marsken Lave, skøder et bol jord i Sørbymagle til

Antvorskov kloster mod at dette yder hende 6 mark sølv årligt, sålænge hun lever.
Afskrift i rigsarkivet.

ngefred af Ganløse, enke efter herr Lave, fordum marsk hos de Danskes
konge, til alle som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg, sund på sjæl og legeme, har solgt, overdraget og
skødet de fromme herrer, prioren og brødrene af johanniterordenen i
Antvorskov alt mit gods, nemlig et helt bol skyldjord i Sørbymagle i Flakke
bjerg herred med alt dets tilliggende, agre, enge, skove, græsgange, vådt
og tørt, uden nogen undtagelse, og at jeg frit har opladt det til deres hånd
til evig og retmæssig besiddelse på den betingelse, at de fornævnte herrer og
brødre hvert år, sålænge jeg lever, eller sålænge det måtte behage mig, uden
vægring skal give og betale mig 6 mark sølv i god og gængs mønt inden St.
Andreas dag1) til mit...... 2) og legemlige underhold, hvorfor jeg med dette
brev bestemt forpligter mig og mine arvinger til at hjemle omtalte gods for
omtalte herrer og i følge landsloven at forsvare det mod enhvers tiltale. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1339 på de uskyldige børns dag.

I

1) 30. november. — 2) herefter lakune i forlægget.
9*
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1339.

Peder Nielsen Lykke skænker gaver til Dalum kloster og til johanniterne.
Omtalt af Hamsfort.

eder Nielsen Lykke tildelte Dalum kloster og johanniterordenen mange
gaver i Odense.

P
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Herr Jakob Nielsen pantsætter Jens Mogensen af Gunderslev en gård i Broby.
Omtalt i Sorø gavebog.

en herr Jakob pantsatte samme gård1) til Jens Mogensen af Gunders
lev for samme sum sølv under fastsættelse af sted og dag for indløs
ning samt med ret til at oppebære frugterne og med fuldmagt til at pant
sætte den på samme betingelser. I det Herrens år 1339.

M

1) jf. DRB II 11 nr. 246.
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Ebbe Aks pantsætter Niels Tuesen sin gård i Kostræde for g mark sølv.

Næstved St. Peder klosters registratur.

bbe Aks skyldte Niels Tuesen 9 mark lødigt sølv, for hvilke han pant
satte ham sin gård i Kostræde, som han havde af herr Niels, præst.
1339-

E
197

1339.

Niels Kurebasse, borger i Næstved, pantsætter gods i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
Kalundborgske registratur.

remdeles et brev, ved hvilket Niels Kurebasse, borger i Næstved, pant
sætter gods i Rønnebæk til Tyge Tolvsen for 8 mark sølv, på hvilket
gods Peder Andersen bor, og som giver 4 pund1) 6 skæpper, og Peder An
dersens gård, som giver o.s.v. Givet 1339.

F

1)

i

pund = 24 skæpper byg = 4 tønder.
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Jakob Frost, borger i Næstved, pantsætter en gård i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
Kalundborgske registratur.

remdeles et brev, ved hvilket Jakob Frost, borger i Næstved, pantsætter
Tyge Tolvsen en gård i Rønnebæk, som Peder Andersen bebor, for 8
lødige mark efter kølnsk vægt. Givet som ovenfor1).

F

i) jf. nr. 197.

1339.
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Tue Tuesen pantsætter gods i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.

Kalundborgske registratur.

remdeles et brev, ved hvilket Tue Tuesen pantsætter 10 pund korn1)
i Rønnebæk til Tyge Tolvsen af Grumløse for 10 lødige mark efter kølnsk
vægt o.s.v. Givet år 1339.

F

1) d.v.s. landgildeindtægter på 10 pund korn = 40 td. byg.

1339.
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Henrik Vejle pantsætter en gård med stenhus i Helsingborg til Stig Pedersen.
Roskildegdrds registratur.

enrik Vejle skylder Stig Pedersen en stor mængde korn, for hvilket
. han pantsætter og skøder ham en gård med et stenhus i Helsingborg.
År 1339 (på latin).

H
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Herr Ebbe Galt pantsætter gods i Låsby sogn til Niels Lille af Vissing.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve).

idderen Ebbe Galts latinske pantebrev til Niels Lille af Vissing på al
- hans ejendom i Låsby sogn. Dateret 1339.

R

1339.
Peder Brok skænker gods i Fogstrup til Ring kloster.

202

Nr. 203
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Skanderborgske registratur.

eder Broks gavebrev på hans gods i Fogs trup, som han har givet til
Ring kloster. Dateret 1339.

P

203

1339.

Fru Sofie, enke efter Peder Brok, stadfæster sin mands gave (nr. 202).
Skanderborgske registratur.

ru Sofie, enken efter Peder Brok, udsteder stadfæstelsesbrev på, at godset
i Fogstrup er givet til Ring kloster. Dateret 1339.
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1339.

Grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster overdragelse af gods i Kasted til Alling

kloster.
Alling klosters registratur.

rev Gerhard af Holsten og Stormarns latinske godkendelsesbrev på gods
i Kasted til Alling kloster. Givet 1339.
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1339.

Kong Magnus af Sveriges værnebrev (for hospitalet i Åhus).
Registraturfra 1600 over Åhus hospitals breve.

remdeles et værnebrev af kong Magnus. Givet i det Herrens år 1339.

UÆGTE BREVE

I. MICHAELISFORFALSKNINGER
206

1093 22. august

Uægte

Kong Erik giver nonneklostret i Reval et privilegium'').
Foregiven original i Dorpatarkivet,

rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland,
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle mennesker, at vi bekendtgør til viden for alle
nulevende og fremtidige, at alle tings skaber og vor menneskeheds frelser
ved en guddommelig åbenbaring ved nattetid forunderligt viste sig for os
som korsfæstet, medens vi belejrede staden Prag. Vi spurgte ham, hvorfor
han atter havde ladet sig korsfæste, og han gav os til svar, at vi var synde
ren, og hvorledes vore synder havde korsfæstet ham, og at vi, medmindre vi
vilde lade bygge en kirke til ære for hans hellige Michael, ikke vilde få til
givelse for vore synder2). Vi vågnede af den grund tungt og var aldeles
opskræmt; og ydermere kendte vi ikke det rette grundstykke, hvor den rette
stiftelse skulle være. Senere, medens vi var i sådan tvivl, da blev det ad gud
dommelig vej åbenbaret os, på hvilket sted der midt om sommeren vilde
være sne i fods højde, så langt og vidt som der kunne skydes med en pil,
og at vi skulde bygge fornævnte kirke der og skulde lade et kloster af St.
Benedikts Cistercienserorden grundlægge sammesteds. Idet vi derfor tog
menneskets dødelighed i betragtning, og idet vi på grund af den al
mægtiges påmindelse om at øve velgerninger med de forgængelige ting,
ønsker ved Guds nådige hjælp at fortjene det evige liv, lod vi således til ros
og ære for den almægtige Gud denne kirke bygge og ligeledes et kloster for
nonner sammesteds, hvilke nonner, nemlig af Cistercienserordenen, samme
steds skal tjene Gud. Desuden giver vi således samme nonner 4000 floriner
til at købe gårde og landsbyer for, og hvis de senere viser sig at være rigere,
kan de efter evne bedre købe sig gårde og andre landsbyer og besidde
samme gårde og landsbyer så frit og ukæret som dem, som de nu for øje-

E

137

26. juli 1206

Nr. 207

blikket har og besidder. Vi befaler derfor vore fogeder og deres fogeder, at
de skal være forkæmpere og værnere af samme nonner mod alle onde
menneskers magt og vold, såfremt de ønsker at undgå vor kongelige hævn.
For at derfor alt det fornævnte skal få evig bestyrkende bekræftelse, har vi
til vidnesbyrd om alt dette ladet vort segl hænge under. Givet i det Herrens
år 1093 mandagen efter Maries himmelfart i vor nærværelse.
1) dette og de følgende 9 breve er de såkaldte »Michaelisforfalskninger«, forfalskninger
til fordel for St. Michaelis nonnekloster i Reval. Deres evidente uægthed fremgår af flere
forhold, 1) alle breve er skrevet med hånd fra 15. årh., 2) de umulige årstal, 3) normalt
er seglene gået tabt, men seglet til brevet af 1302 14. juni findes velbevaret under brevet
og kan identificeres som et ægte Valdemar Atterdagsegl, 4) omtalen af cistercienserordenen og af floriner (udmøntet 1252) i det til 1093 daterede brev og 5) af det højst
mangelfulde og ukancellimæssige sprog, når falskneren vover sig uden for ægte breves faste
formler. Ved udformningen af falsknerierne har en legende om Erik 4. Plovpenning, stam
mende fra årene efter hans død, spillet en rolle. Legenden findes i en anden, mere oprinde
lig udformning hos Martin af Troppau (ca. 1270), trykt i Mon. Germ. Hist. Scriptores XXII
464 flg., oversat afJørgen Olrik, Valdemar Sejrs Sønner 47 flg. Legendens kong Erik har
falskneren identificeret med Erik Ejegod. Endvidere har han uden tvivl kendt klostrets
ægte kongebreve og delvis benyttet dem som forlæg, sml. f.eks. det falske brev af 1283
9. juni ndf. med det ægte kongebrev af 1307 25. juli, DRB. II 6 nr. 80. Af særlig interesse
er det forfalskede brev af 1207 25. juli, fordi den vidneliste, der anføres i dette brev, må
stamme fra et ægte, nu ukendt diplom fra omkr. 1302. I de formler, falskneren overtager
fra disse ægte breve, har han på en meget ubehjælpsom måde søgt at få indflettet det som,
ved siden af ønsket om, at dokumentere klostrets ærværdige alder, øjensynligt har været
formålet med falsknerierne, nemlig »at ingen onde mennesker må undtage nogen af deres
frihed«, d.v.s. klostret har på et eller andet tidspunkt i det 15. årh. gjort krav på, at alt
det gods, som det da ejede, og som specificeres i flere af de uægte breve, var privilegeret af
danske regenter. — Brevenes mangelfulde latinske sprog medfører, at oversættelserne i
DRB. ofte må parafrasere for at udtrykke den tilsigtede mening. — 2) jf. legenden om
Erik 4. Plovpenning hos Martin af Troppau (omkr. 1270), oversat af J. Olrik, Valde
mar Sejrs Sønner 47—48.
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argrete, af Guds nåde de Danskes og Venders dronning, Estlands
frue, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
De hæderlige og fromme fruer, abbedissen og nonnerne af Cistercienserordenen fra Reval kom til os. De ansøgte om1) frihed for og stadfæstelse af
det sted, hvor de havde grundlagt deres kloster, som er givet og tilstået
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dem, og tilstået af vor nådigste herre, herr Erik, de Danskes konge, ved den
almægtige Guds mellemkomst og forunderlige åbenbaring2). Idet vi derfor i
anledning af samme fruers retfærdige bønner kommer menneskets skrøbe
lighed ihu og ønsker med Guds nådige hjælp at fortjene det evige liv ved
at øve gode gerninger med hensyn til forgængelige ting, tilstår og skænker
vi således til ære for den almægtige Gud og ved den nådigste herre, herr
Erik, de Danskes konges gunst samt med vore råders og vort samtykke
de omtalte fruer af særlig nåde den frihed, at ingen onde mennesker må
undtage nogen af deres frihed; endvidere tilstår og skænker vi dem frihed
og ejendomsret som forud er omtalt, at besidde frit og ukæret til evig tid og
at nyde omtalte sted med haver og abildgårde, brønde og med de enge,
der hører til sammesteds, og med alle tilliggender og tilbehør til fornævnte
kloster, og at de ligeledes skal have fuld og fri adgang til at fælde træer i den
fælles skov og slå hø i den fælles eng. For at alt det fornævnte kan overholdes
af os fra de danske egne og have evig gyldighed, har vi således givet om
talte fruer og deres konvent dette brev. Til vidnesbyrd og stadfæstelse
stadfæster vi med vort segl. Givet i Nyborg i det Herrens år 1206 26. juli.
i) den latinske tekst har Ipse fuerunt postulantis. — 2) jfr. foregående brev.

Uægte
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rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands hertug, til
alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi tager de fromme fruer, abbedissen og
konventet i St. Michaeliskloster i Reval sammen med alt dets gods, læg
brødre, undergivne og alle deres tjenere under vor fred og beskyttelse for sær
ligt at værne dem. Derfor befaler vi strengt alle vore fogeder og deres officia
ler, som til enhver tid måtte være hos Eder, under trusel om vor nådes for
tabelse, at de i kraft af vor myndighed effektivt beflitter sig på at forsvare
dem og deres gods, lægbrødre, undergivne og dem, som tjener dem, som forudskikket, mod alle som foruretter dem. Vi tilstår endvidere de fornævnte
fruer den særlige nåde, at hvis nogen af deres lægbrødre, undergivne eller
tjenere dræbes — hvad ikke ske — skal der ske fyldestgørelse og bødes fuldt
for en lægbroder som for en af vore vasaller, og for en tjener, hvilken stilling
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eller stand han indtager, som for en tysker. Ligeledes har det været vor
vilje med dette brev, at disse fruer og alle deres undergivne skal være fri,
undtaget og fuldt undskyldte for skatter, byrder, betalinger, tjenester og
fogedydelser, som for tiden af vore vasaller eller af os og vore fogeder med
urette og med samtykke (af dem)1) er pålagt. Fremdeles godkender og
stadfæster vi med dette brev alle rettigheder, friheder og privilegier, som
er tilstået samme nonner af enhver af vore forgængere, de Danskes konger,
at besidde med rette evindelig sammen med alle nådesbevisninger, som
frit er tilstået og indrømmet dem af vore nævnte forgængere. Derfor
forbyder vi bestemt ved vor nåde, at nogen af vore fogeder eller deres offi
cialer eller nogen anden, hvilken stilling eller stand han end indtager,
drister sig til at hindre eller på nogen måde antaste dem eller nogen af
deres undergivne imod dette brevs ordlyd, idet han på ingen måde må
undtage nogen fra deres frihed imod vor nådesbevisning og frihed, som vi
har givet og tilstået dem, såfremt han vil undgå vor vrede og (kongelige)2)
straf. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
Givet i Vordingborg i det Herrens år 1207 på St. Jakobsdag i nærværelse
af vidnerne, de herrer Henrik, greve af Gleichen, drost Åge, Knud kam
mermester, marsken Jens Kokkii3) og adskillige andre troværdige mænd.
1) der tænkes vel på tvangsbeder, ekstraordinære skatter, der formelt udskreves med
skatteyderens samtykke. — 2) teksten har regina i st. f. regiam. — 3) Jens Kokkii må bero
på en fejllæsning af Jens Lekky i et nu tabt ægte brev fra omkr. 1302. Alle de nævnte
vidner kendes nemlig fra denne tid. Jens Lekky nævnes som marsk i breve fra 1302—05,
DRB. II 5 nr. 178 og 378; Knud (Esbernsen) som kammermester 1302—03, nr. 178 og
248; Åge (Jonsen) som fhv. drost i de samme år, nr. 209, 222 og 248; grev Henrik a
Gleichen nævnes i et udateret brev fra samme tid, nr. 94.
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rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands hertug, til
alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Da det særligt påhviler kongens majestæt barmhjertigt at komme fromme
personer og gudelige stiftelser til hjælp og give dem støtte i kongelig be
skyttelse1) til stadfæstelse af gudstjenesten, således drager vi af særlig nåde
omsorg for nonneklostret i Reval og for de kvinder, som sammesteds tjener
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Gud. Vi tilstår og skænker dem, idet vi på ingen måde undtager nogen fra
deres frihed imod vor nådesbevisning og den frihed, som vi har skænket
og tilstået dem, på samme måde som de af vore fromme forgængere har
fået disse (friheder)2) over stedet, hvor nonneklostret er bygget, med alle
fornævnte steds tilliggender og afgrænsninger, med haver, abildgårde,
brønde og med de enge, som hører til sammesteds, og ligeledes, at de skal
have fri adgang til at skære træ i den fælles skov og slå hø på den fælles eng.
Således befaler vi vore fogeder og deres officialer, at de skal være forkæm
pere og beskyttere for disse nonner imod onde menneskers voldelige magt,
forsåvidt de vil undgå den kongelige hævn. For at derfor det foranstående
kan have den evige stadfæstelses fasthed, har vi af den grund til vidnesbyrd
om alt dette ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år
1210 dagen efter Marias fødselsdag i deres3) nærværelse.
1) den latinske tekst har a regia protectione. — 2) teksten usammenhængende. — 3) me
ningen er vel nonnernes.
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Høvedsmanden Niels Ubbesen i Reval erklærer, at Johan Bills har pantsat gods til

nonneklostret i Reval jor goo mark sølv.

Afskrift eller foregiven original i Reval (1934).

iels Ubbesen, høvedsmand i Reval1), til alle, som ser dette brev, hilsen
med Gud.
Vi erklærer med dette brev, at i vor nærværelse, mens vi sad i dommer
sædet2), pantsatte Johan, kaldet Bills, med sine arvingers samtykke sit
gods i landsbyerne Pyrgela, med ladegård og mølle sammesteds, Aignopo,
Scilmade, Womes, Kymenkul, Layala, Raydimula, Uaydannemy og Reuela
med alle tilliggender overalt i jord, enge, haver, græsgange, skove, vande
og fiskesteder til fru abbedissen og nonneklostret3) i Reval for 900 mark sølv,
indtil han kan få det i len af den berømmelige konge af Danmark. Til
vidnesbyrd herom er seglene tilhørende herr Nicolaus, søn af Tonnsed,
Robert af Kattela, Bertram, Jakob og Willike, herr Bertrams sønner, sam
men med fornævnte Johan Billas og vort segl hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1230 på St. Katerinas dag.
1) Niels Ubbesen kendes som høvedsmand i Reval i 1298, jf. DRB. II 4 nr. 287 og
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323. — 2) en tilsvarende formel træffes første gang i et ægte brev af 1328 14. oktober,
jf. Bunge, Das Herzogthum Estland 203 note 11 og DRB. II 10 nr. 59. — 3) den latinske
tekst har claustri sanctimonialium.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands hertug,
til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da vi — ikke alene for at bevare tilstanden i Guds hus, men også for at
der altid skal drages omsorg for at øge dyrkelsen af Guds navn og sam
arbejdes til opretholdelsen af og for gode forhold for de personer, som i
samme hus tjener Gud — ønsker at omfatte nonneklostret af Cistercienserordenen i Reval og de personer, der tjener Gud sammesteds, med kongelig
gunst og særlig nåde, tilstår vi dem med dette brev frihed og ejendomsret
over den stiftelse, hvor de bor, med haver og de enge, som ligger til deres
kloster, med abildgårde, brønde og det øvrige, som fra arilds tid har ligget
og ligger til klostret, og desuden at de skal have fri adgang til at skære
tømmer i den fælles skov og slå hø på den fælles eng, men i særdeleshed over
lader giver og hjemler vi med evig besiddelsesret de jorder, besiddelser,
indtægter og andet gods, som er beliggende i vort land Estland og som
kaldes således som nedenfor anføres: først landsbyerne Palkemes, Mudike,
Venedeuere, Vsikule, Womes, Teuco, Vackewomes, Sorcke med Nemente
og Tamespe med fiskesteder, med vandet Videnso med øen Monasaar med
søen og med andre øer og havnen og mundingen med indløbet og ejen
domsret og frihed (herover). Fremdeles ladegården Cuyuemetze med
landsbyen sammesteds, landsbyen Tomes, Kayu, Salontaken, Karitse,
Russele med møllen sammesteds, landsbyerne Caswande, Hergensøme,
Vrenhange, Lechto, Lempienkorbi, fremdeles landsbyerne Wopele, Wagunpere, Tamies, Musteuere og møllen i Merco, Warille, Vireke, fremdeles
ladegården Perille med møllen og landsbyen, sammesteds landsbyerne
Rettele, Søvce, Ladenome, Oyle, Kymeculle, Eunepv, Silmele, Womes
sammen med alt deres gods og tilliggende, nemlig dyrkede og udyrkede
agre, enge, græsgange, skove, vande og fiskesteder, og ligeledes 30 hage
plove, som de endnu må købe med vor tilladelse, og sammen med enhver
nådesbevisning, som frit er tilstået og indrømmet dem af vore forgæn-
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gere. Derfor befaler og forbyder vi strengt under trusel om vor nådes for
tabelse, at nogen under noget påskud forsøger at lægge hindringer i vejen
for disse godsers frihed og for friheden over de 30 hageplove, som de endnu
må købe, således som vort derom til dem givne brev lyder1), såfremt han
vil undgå den kongelige majestæts vrede. Til vidnesbyrd herom har vi ladet
vort segl hænge under dette brev. Givet Nyborg i det Herrens år 1283
torsdag efter pinse.
1) jf. formuleringen i de ægte breve af 1287 og 1307, DRB. II 3 nr. 247 og 249; II 6
nr. 79.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Est
land, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da vi — ikke alene for at bevare tilstanden i Guds hus, men også for at
der altid skal drages omsorg for at øge dyrkelsen af Guds navn og samar
bejdes til opretholdelsen af og for gode forhold for de personer, som i
samme hus tjener Gud — ønsker at omfatte nonneklostret af Cistercienserordenen i Reval og de personer, der tjener Gud sammesteds, med kongelig
gunst og særlig nåde, tilstår vi dem med dette brev frihed og ejendomsret
over den stiftelse, hvor de bor, med haver og enge, som ligger til deres
kloster, med abildgårde, brønde og det øvrige, som fra arilds tid har ligget
og ligger til klostret, og desuden at de skal have fri adgang til at skære
tømmer i den fælles skov og slå hø på den fælles eng, men i særdeleshed
overlader, giver og hjemler vi med evig besiddelsesret de jorder, besiddelser,
indtægter og andet gods, som er beliggende i vort land Estland og som
kaldes således som nedenfor anføres: først landsbyerne Palkemes, Mudike,
Venedeuere, Vsiculle, Womes, Teuco, Wackewomes, Sorcke med Nemente
og Tamespe og vandet med Videnso og søen med øen Monasaar og med
andre øer og havnen og mundingen med indløbet sammen med alt gods
og tilliggende hertil, nemlig agre, dyrkede og udyrkede, enge, græsgange,
skove, vande og fiskesteder, og ligeledes 30 hageplove, som de endnu må
købe med vor tilladelse, og sammen med enhver nådesbevisning, som frit
er tilstået og indrømmet dem af vore forgængere. Derfor befaler og for
byder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen under noget
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påskud forsøger at lægge hindringer i vejen for disse godsers frihed og for
friheden over de 30 hageplove, som de endnu må købe, således som det
dem af os givne brev lyder1), såfremt han vil undgå den kongelige maje
stæts vrede. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl2) hænge under
dette brev. Givet Nyborg i det Herrens år 13023) torsdag efter pinse.
1) jf. nr. 211 note 1. — 2) det bevarede segl er et ægte Valdemar Atterdagsegl, iden
tisk med det majestætssegl, som Stig Andersen anvendte som statholder i Estland 1345—
46, jf. III 1 nr. 116. — 3) teksten har blot ccc° secundo.
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rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland,
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da menneskeslægten i fællig rammes af det første menneskes syndefald,
har fædrene i deres prisværdige klogskab, for at ikke1) begivenhederne i
tidens løb skal glide af minde, sørget for, at de foreviges ved brevets vid
nesbyrd. Derfor ønsker vi, at det skal være vitterligt for nulevende og frem
tidige, at vi, der ønsker at omfatte de gudhengivne fruer, abbedissen og det
menige konvent af nonneklostret St. Michael af Cistercienserordenen i
Reval, med from gunst og med henblik på den guddommelige gengældelse
hædre dem des mere med kongelig nåde, tilstår2) dem ved dette brev2)
ejendomsret og frihed over alt deres gods, først i landsbyerne Cuywemetze,
Tomias, Kayu, Karitzote, Saluntaken, Cosowande, Palkomas, Mudike,
Venedefere, Vsicule, Womes, Teucu, Wackowomes, Sorcke, Nemente,
Tammespe med fiskevande med øen Monasaar med søen og med andre
øer og havnen med indløb, således som de vides hidtil at have haft over
deres andet gods fra3) vore forgængere og os, nemlig med hensyn til agre,
dyrkede og udyrkede, enge, græsgange, vande, skove og lunde. Derfor
forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore
fogeder, deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling eller stand han
end indtager, i modstrid med denne nåde, der er bevilget dem af os, lægger
hindringer i vejen for eller fordrister sig til at fortrædige disse fruer abbed
issen og det menige konvent med hensyn til fornævnte eller noget af for
nævnte, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnes-
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byrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Vording
borg i det Herrens år 1345 tirsdag efter pinse i vor nærværelse.
1) teksten har ut, men af hensyn til meningen oversat, som om der stod ne. — 2) det
tilsvarende latinske udtryk presentibus indulgemus el. lign, mangler, men er her indsat af
hensyn til oversætteligheden. — 3) a mangler i den latinske tekst.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Est
land, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da vi — ikke alene for at bevare tilstanden i Guds hus, men også for at
der altid skal drages omsorg for at øge dyrkelsen af Guds navn og sam
arbejdes til opretholdelsen af og for gode forhold for de personer, som i
samme hus tjener Gud — ønsker at omfatte nonneklostret af Cistercienserordenen i Reval og de personer, der tjener Gud sammesteds, med kongelig
gunst og særlig nåde, tilstår vi dem ved dette brev frihed og ejendomsret
over den stiftelse, hvor de bor, med haver og de enge, som ligger til deres
kloster, abildgårde, brønde og det øvrige, som fra gammel tid havde ligget
til og ligger til dette kloster, og desuden, at de i den fælles skov har fuld og
fri adgang til at skære tømmer og i den fælles eng at slå hø, og vi tilstår,
giver og hjemler dem særligt de jorder, besiddelser, indtægter og andet gods,
som er beliggende i vort land Estland, og som kaldes således, som det
anføres nedenfor: først landsbyerne Palkemes, Mudike, Venedeuere,
Vsiculle, Womes, Teuco, Wackewomes, Sorcke med Nemente og Tammespe og vandet med Videnso og søen med øen Monasaar og med andre øer
og havnen og mundingen med indløbet tillige med alt gods og dets tillig
gende, nemlig agre, dyrkede og udyrkede, enge, græsgange, skove, vande
og fiskesteder og fremdeles 30 hageplove, som de endnu med vor tilladelse
skal købe, tillige med alle de nådesbevisninger, der frit er tilstået og bevil
get samme af vore fromme forfædre, at besidde med rette til evig tid.
Derfor befaler og forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse,
at nogen under noget påskud forsøger at lægge hindringer i vejen med hen
syn til frihederne for dette gods og de 30 hageplove, de endnu skal erhverve,
således som vort brev, der er givet dem herom, lyder1), såfremt han vil
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undgå den kongelige majestæts vrede. Til vidnesbyrd herom har vi ladet
vort segl hænge under dette brev. Givet i Nyborg i det Herrens år 1348
onsdag efter pinse.
1) jf. nr. 211 note 1.
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rik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Estland, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da vi — ikke alene for at bevare tilstanden i Guds hus, men også for
at der altid skal drages omsorg for at øge dyrkelsen af Guds navn og sam
arbejdes til opretholdelsen af og for gode forhold for de personer, som i
samme hus tjener Gud — ønsker at omfatte nonneklostret af Cistercienserordenen i Reval og de personer, der tjener Gud sammesteds med konge
lig gunst og særlig nåde, tilstår vi dem med dette brev frihed og ejendoms
ret over den stiftelse, hvor de bor, med haver og de enge, som ligger til deres
kloster, abildgårde, brønde og det øvrige, som fra gammel tid har ligget til
og ligger til dette kloster, og desuden at de i den fælles skov har fuld og fri
adgang til at skære tømmer og i den fælles eng at slå hø, og vi tilstår, giver
og hjemler dem særligt de jorder, besiddelser, indtægter og andet gods,
som er beliggende i vort land Estland, og som kaldes således, som anføres
nedenfor: først landsbyerne Palkemes, Mudike, Venedeuere, Vsiculle,
Womes, Teuco, Wackewomes, Sorcke med Nemente og Tammespe og
søen med øen Monasaar og med andre øer og havnen, ligeledes ladegår
den Cuyuemetze med landsbyen sammesteds og landsbyen Tomes, Kayu,
Salontaken, Kartse, Russele med møllen sammesteds, landsbyerne Caswande, Hergensome, Vrenhanghe, Lechte, Lempienkorbi, fremdeles lands
byerne Wopele, Wagumpere, Tames, Musteuere og møllen i Merco,
Warille, Vyreke, fremdeles ladegården Perille med mølle og landsby
sammesteds, landsbyerne Rettele, Syvce, Ladenomme, Oyle, Kymeculle,
Eunepu, Silmele, Womes tillige med alt gods og tilliggende hertil, nemlig
agre, dyrkede og udyrkede, enge, græsgange, skove, vande og fiskesteder,
samt fremdeles 30 hageplove, som de endnu med vor tilladelse skal købe,
tillige med alle de nådesbevisninger, der frit er tilstået og bevilget samme
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af vore fromme forfædre, at besidde med rette til evig tid. Derfor befaler og
påbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen under
noget påskud forsøger at lægge hindringer i vejen med hensyn til frihederne
for dette gods og de 30 hageplove, de endnu skal erhverve, således som
vort brev lyder1), der er givet dem herom, såfremt han vil undgå den
kongelige majestæts vrede. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl
hænge under dette brev. Givet i Nyborg i det Herrens år 1350 onsdag
efter pinse.
1) jf. nr. 211 note 1.
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1256 10. november Gottorp

Uægte1)

Hertug Valdemar af Jylland giver borgmestre og rådmand i Slesvig ret til at
udnavne byfogeden.
Efter afskrift af Ulrich Petersen.

aldemar, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi af særlig nåde har
givet vore elskede rådmænd og borgmestre i vor stad Slesvig myndighed til
at vælge stadens foged, som på folkesproget kaldes »byvagt«, således som
de har gjort fra gammel tid, på slig vis, at de så ofte det er påkrævet efter
egen rådslagning må vælge og indsætte en egnet person som foged med
den opgave, at han på bytinget skal have indseende med lovovertrædelser,
såvel store som små, og oppebære den pengebøde, der herfor tilkommer
vor kasse; halvdelen heraf skal han overgive os, den anden halvdel oven
nævnte stad. Og han skal gøre os rigtigt regnskab herfor og overholde alt
andet, som hans forgængere i retssager og justits har plejet at iagttage.
Vi forbyder derfor under strengt påbud alle og enhver af vore fogeder og
officialer, at nogen af dem antaster eller hindrer vor fornævnte stads råd
mænd eller borgmestre imod denne nådesbevisning, som er tilstået dem af
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os og alt har været i brug fra gammel tid, eller tillader at de antastes på
utilbørlig vis, såfremt han vil undgå vor straf2). Til vitterligt vidnesbyrd
herom og yderligere sikkerhed har vi ladet vort segl hænge under dette
brev. Givet på vor borg Gottorp i det Herrens år 1256 dagen før St. Mor
tens dag.
1) den i brevet anvendte terminologi: proconsules og aduocatus ciuitatis uulgo byvagt viser,
at brevet ikke kan være fra 1256, idet proconsules både i danske og nordtyske breve først
forefindes i det 14. årh., ej heller kan byfoged institutionen have eksisteret i 1256 og være
betegnet som en gammel indretning. Det samme fremgår af udstedelsesstedet castrum Gottorpe, da denne borg ifølge Rydårbogen først opførtes under Hertug Erik Abeisen (1257—
72), cf. Annales Danici 125. Brevet er derfor sikkert uægte, cf. Hasse, Das Schleswiger
Stadtrecht 18—20 og 127—28, idet den af Rep. 1.1. antydede udvej: at datere det til 1356,
må forkastes, da de holstenske grever på det tidspunkt havde herredømmet i Sydslesvig.
Hertil kommer, at brevet ikke genfindes i den fortegnelse over stadens privilegier, som
Slesvig i årene 1481—84 indgav til kong Hans og hertug Frederik, cf. Danmarks GI. Køb
stadlovgivning I 71 nr. 37. — 2) teksten har gratiam!

Uægte

1270 7. marts. »Winbergen«
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Kong Erik 5. Glipping fritager magistrater og borgere i Neuss for told og
»grundtrure« i sit rige og lover firdobbelt erstatning til skibbrudne borgere.

Afskrift i Neuss.

rik, af Guds nåde Danmarks konge, til sin elskede foged, sine elskede
magistrater og alle borgere i Neuss hilsen og alt godt.
Vi takker Eder meget, fordi I velvilligt har modtaget vort brev og be
handlet vor sendemand godt. Vi fornyer ligeledes vort løfte med dette
vort åbne brev på denne måde, nemlig at alle Eders borgere, der for
fremtiden fører Eders stads toldtegn med sig, ikke skal betale nogen told
af noget af deres eget gods i hele vort område; og hvis de mister noget i
vort fornævnte område, lover vi at erstatte dem det firdobbelt. Fremdeles
lover vi, at vi ikke vil tillade, at nogen tynge, som på folkesproget kaldes
grundtrure1), skal oppebæres af Eders skibbrudne medborgere i vort om
råde. I skal ligeledes vide, at prioren for Jakobiterbrødrene2) til forvaring
i vor stad Ribe har et brev identisk med dette vort brev, så at I der, hvis
det skulle blive nødvendigt for Eder, kan finde vort nævnte brev, idet dette
vort åbne brev er givet Eder, til yderligere stadfæstelse bestyrket med vort
segl, til vidnesbyrd herom. Forhandlet i ’Winbergen’ i det herrens år 1270
den 7. marts3).

E

IO*

Nr. 218

22. september 1270

148

i) således betegnedes på nedertysk den afgift, der ydedes for kongens ret til strandings
gods. — 2) en sådan orden fandtes ikke i Ribe. — 3) brevet kendes kun i afskrift fra 1637
efter »ein sehr altes Privilegienbuch«, mens originalen siges at være gået tabt som følge
af krigshandlinger i 1585. Dets uægthed fremgår af flere forhold. For det første af glosen
»grundtrure«, der aldrig benyttes i danske privilegier fra denne tid og som i det hele taget
hører en senere tid til, jf. Lüb.UB. XI 197 (sagregister). Endvidere af omtalen af en
»prior for jakobi ter brødrene« i Ribe, thi selv om denne som brevets øvrige fejl kunne
skyldes en afskriver, så ville en rettelse til »prior for johanniter brødrene« i Ribe stride
mod det forhold, at forstanderen for St. Hanskloster i Ribe først ned imod 1500 kaldes
prior, men i ældre tider altid commendator ordinis (el. domus) beati lohannis Ripis, jf. Kinch,
Ribe Bys Hist. I 544—45. Og endelig må bestemmelsen om den firdobbelte erstatning
til borgerne i Neuss i sig selv siges at være højst mistænkelig. — I forbindelse med dette
privilegium til Neuss må nævnes et ligeledes omtvistet privilegium til fordel for staden
Köln, jf. DRB. II 2 p. 135. Brevet kendes gennem en afskrift på tysk i Kölns privilegiebog fra 1326 og har følgende ordlyd: »Fi Henrik, af Guds nåde konge af Danmark, gør vitterligt
for dem, der ser eller hører dette brev læse, at vi på vor gode tro har lovet vore kære venner, borgerne i
Köln, af al vor magt at beskærme dem på liv og gods svarende til hvad vi gør for vore undersåtter,
som bor i vort kongerige. Til vidnesbyrd herom har vi hængt vort segl under dette brev, som er givet
1221 efter guds byrd«. Forudsat brevets ægthed mener Höhlbaum, Hans. UB. I 239 nr. 675,
at Henrik skal rettes til Erik og årstallet 1221 til 1270 eller 1271, idet han antager, at det
må været samtidigt med brevet til Neuss (som han opfatter som ægte). Forklaringen er
dog snarere den, at Danmark i den foreliggende oversættelse er fejl for England', brevets
ægthed behøver da ikke at anfægtes, det er udstedt af Henrik 3. af England i 1221.
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Uægte1)

Dronning Margrete stifter Hellig-Kors nonnekloster i Rostock.

Foregiven original i Rostock.

den hellige og udelelige treenigheds navn. Margrete, af Guds nåde de
Danskes dronning, til alle, som får dette brev at se eller høre det læse,
hilsen i alles frelser og med ønske om, at de må erfare sandheden om, hvad
der er sket.
Da det, som på fornuftig vis anordnes til Guds pris og til fremme af guds
dyrkelsen, ikke blot bør øges, men det også er nødvendigt, at der tildeles
det evig gyldighed ved hjælp af brev og segl, skal enhver slægt, den nule
vende som den kommende, derfor vide, at da vi fordum havde fuldført vor
pilgrimsfærd, forsøgte vi med en splint af det hellige kors, som vor apo
stoliske herre med egen hånd smukt havde beæret os med, at sætte over til
Danskernes land, og, da vi på nedrig vis havde ladet mange klostre
nedbryde, besluttede vi at genrejse disse ødelagte klostre, samt nogle
andre. Efter at vi nu tre gange havde forsøgt at foretage sejladsen, og da der

149

22. september 1270

Nr. 218

hver gang opstod et meget farligt uvejr, kunde vi ikke på nogen måde nå
frem til Danmark. Da vi derfor sammen med alle vore undergivne havde
mistet al menneskelig trøst, rettede vi tillidsfuldt vore bønner til Gud alene,
til den hellige Guds moder og til det hellige kors, og efter at bølgerne som
ved guddommelig hjælp havde lagt sig, nåede vi glade i land oven for
Warnow. Det guddommelige forsyn, som altid og overalt er besluttet på at
forsyne den forgængelige verden med passende midler til sjælenes frelse,
og som ligeledes, som vi forstod af miraklet, er besluttet på, at der skulde
opføres klostre i Vendernes land, forudbestemte således med os, at den
frelsebringende træsplint, som vi så ærefuldt havde fået foræret, samme
steds skulde tjene til beskyttelse og tilflugt for alle. Vi satte os derfor for,
efter at have indhentet råd hos alle vore råder, at indrette borgen Hunds
borg til et kloster, men efter ansøgning af den gode mand, herr Herman
Krüdener, borgmester i Lübeck, og af mange andre hæderværdige mænd
samt med fuld og frivillig tilslutning af vor særlige ven og fætter2), vor
herre Valdemar af Rostock, grundlagde, anlagde og anbragte vi derefter
og grundlægger, anlægger og anbringer nu for fremtiden med dette brev
med al lovens frihed et nonnekloster inden for staden Rostocks mure til
Gudfader den almægtiges og jomfru Marias ære, til lovprisning af den
kostelige splint af det hellige kors og til bod for alle vore forfædres synder,
for at de fromme nonner, som sammesteds er forenede med kærlighedens
bånd og alene optaget af at dyrke Gud, desto mere kan øge vor herre og
frelsers ære. Men for at omtalte grundlæggelse kan forblive fast og urokket,
fæstner, godkender og stadfæster vi den med dette brev i kraft af herr Valde
mars, herren af Rostocks myndighed, som forud omtalt, og vi bekræfter
det urokkeligt med vort segl som værn, hvilket segl fremstiller dronningens
hoved, tronende i sin majestæt3). Vidner herom er Johan v. Snakenburg,
Ludvig Kabold, Henrik Blixen, Johan v. Kröpelin, vore riddere, omtalte
Herman Krüdener og adskillige andre troværdige mænd blandt vore råder.
Handlet og givet i Rostock i det Herrens år 1270 22. september.
i) brevets ægthed blev første gang bestridt af Paludan-Müller i Vidensk. Selsk. Skrif
ter 5. Rk. Hist.-phil. Afd. IV (1872) 379—85. Hans argumenter var følgende: J) i titlen
regina Danorum mangler et Sclauorum, måske også ducissa Estonie, 2) en romrejse af dronning
Margrete er ukendt fra andre kilder, 3) hun har ikke ødelagt klostre, 4) der findes ingen
borgmester Henrik Krüdener i Lübeck på denne tid, 5) der nævnes ingen dansker blandt
vidnerne, 6) i den ejendommelige omtale af segl ligger et tendentiøst forsvar for ægthed
og 7) seglet er ikke noget segl. Hensigten med forfalskningen havde efter P.-M.s mening
været at styrke den i brevet omtalte relikvies anseelse som stammende fra pavens hånd.
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P.-M.s opfattelse blev underkastet en kritisk vurdering af Wigger i Jahrbücher d. Vereins
f. meklenb. Gesch. XXXIX (1874) 23—4^- Selv om han forkastede nogle af P.-M.s
syv punkter som værende uden beviskraft, anerkendte han, at punkt 3, 4 og 7 var tilstræk
kelige til at godtgøre diplomets uægthed. Ikke mindst lagde han vægt på punkt 3, idet han
understregede det usandsynlige i, at dronning Margrete på et tidspunkt, hvor kirkestriden
endnu rasede i Danmark, skulle have kunnet godkende en sådan overdreven sætning
som: Et post multorum euersionem monasteriorum per nos enormiter perpetratam. Det ejendommelige
segl anså han for en efterligning af dronning Margretes gravmæle af træ i Doberan kloster,
en tanke, der blev videreudviklet af Kornerup: Minder om Dronning Margrete Sprænghest i Rostock og Doberan (Aarbøger f. nord. Oldk. 1877, 55). Falskneriet må være sket
efter 1282, da Margrete døde i Rostock, og senest i årene omkr. 1300, da brevet ifølge
skriften ikke kan være fra senere tid. Hensigten med forfalskningen har efter Wiggers
mening været at give en skildring af klostrets stiftelse, idet han forkastede Paludan-Müllers
relikvie-hypotese, der bl.a. ikke forklarede den noget dunkle hentydning til borgen
Hundsborg, der findes i brevet. Betydningen af denne iagttagelse udvikledes af v. Buch
wald i en afhandling i Zeitschr. d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst, u. Lauenb. Gesch. VIII
(1878) 103—133. Borgen Hundsborg lå udenfor Rostock på landsbyen Schmarls mark
og tilhørte oprindelig fyrst Valdemar af Rostock; den beherskede staden og var som følge
heraf ildeset af borgerne. Efter stridigheder blev borgen nedrevet, og 1278 21. december
solgte fyrst Valdemar voldstedet til Rostock, Mekl.UB. II nr. 1474. Nogle år i forvejen,
1269 24. maj, havde fyrst Valdemar givet dronning Margrete tilladelse til at købe 4
ploves land i hans fyrstendømme, DRB. II 2 nr. 144. Hun købte landsbyen Schmarl og
skænkede den 1272 2. juni til Hellig-Kors nonnekloster i Rostock, ssts. nr. 183. Dette
sidstnævnte brev, der foreligger i original og utvivlsomt er ægte, har nu ligeledes været
genstand for en forfalskning, idet der foruden den bevarede original findes en afskrift i
Schwerin, hvor der efter non latere, Dipl.Dan. II p. 167 1.26, findes en større interpolation:
cum nos in dei patris et gloriose uirginis ac in cultum ligni sancte crucis, ob remedium peccaminum
nostrum progenitorum, claustrum sanctimonialium sancte Crucis in Rostock fundauimus literis desuper
confectis, quarum is tenor est. I In nomine sancte et indiuidue trinitatis (etcetera = teksten til fore
liggende uægte brev, hvorefter der fortsættes): Uolumus nunc per presentes constare fidelibus,
quod nos ad honorem (etcetera = Dipl.Dan. II p. 167 1. 26). Som sagt lå voldstedet Hunds
borg på Schmarls mark og tilhørte efter 1278 staden Rostock, mens selve landbyens
marker ifølge dronning Margretes gavebrev af 1272 tilhørte klostret. 1307 27. august
købte klostret voldstedet af staden Rostock, Mekl.UB.V nr. 3184. v. Buchwald forklarer
derfor falsknerierne som et led i denne erhvervelse, idet klostret ved hjælp af det falske
Margretebrev har søgt at lægge et moralsk pres på staden. Det kan dog være tvivlsomt
om brevets noget uklare formulering om borgen Hundsborg kan siges at have været
formålstjenligt i så henseende. Derimod fremgår det klart af den store interpolation i
Margretes ægte, men sagligt så nøgterne gavebrev af 1272, at man i generationen efter
hendes død har ønsket at fastslå, at både klostrets navn, dets relikvier og dets økonomiske
grundlag skyldtes dronning Margretes virksomhed. Det må opfattes som et typisk eks
empel på piafraus, et fromt bedrag. — 2) Valdemars fader, Henrik Borwin var broder til
Margretes mor Mechtilde, gift med hertug Sambor af Pommern. — 3) seglet er en voks
plade med dronningens hoved i relief, afbildet i Danske Kongelige Sigiller nr. 17.
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Kong Erik 5. Glippings privilegium for Greifswald, DRB. II2 nr. 405, må anses
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for uagte,jf. D. Schäfer, Das Buch des Lüb. Vogts auf Schonen p. XXIII note 3

(2. Auflage p. XXIV note 4) ogjf. ovenfor under 1338 lo.juni, nr.92.

Uægte1)

1235 5. februar
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Kapitlet i Børglum stadfaster biskop Niels af Børglums gave til Løgum på gods

i Dover.

Afskrift i Løgumbogen.

kaldet provst for kirken i Børglum og samme kirkes kannikesam• fund til alle troende kristne, såvel nulevende som fremtidige, hil
sen i alles frelser.
Da begivenhedernes dunkle sammenhæng ofte avler tvivl og betænkelig
heder, er det nødvendigt, at de bekræftes ved mange gode mænds vidnes
byrd. Idet vi derfor efterfølger de breve, der udstedtes af vore ærværdige
fædre, nemlig herr Niels, (Svend)2) og Jens, bisper af Børglum, godkender
vi sammen med vort kapitel til evig tid den gave i Dover, som biskop Niels
på sit dødsleje overdrog munkene i Løgum, og billiger den med dette brev
som vidnesbyrd. Givet i Børglum i det nådens år 1235 den 5- februar.

P

1) både dette og det efterfølgende brev, der stadfæster biskop Niels 1. af Børglums
udaterede gavebrev til klostret i Løgum, DRB. II 4 nr. 242, må på grund af de forkerte
årstal og bispenavne anses for uægte. Da Niels 1. var biskop i Børglum i årene 1283—97,
kunne det tænkes, at årstallene i dette og efterfølgende brev var fejlskrevne i Løgumbogen,
cf. Dipi.Dan. 2. rk. V p. 124, hvor denne mulighed antydes. Foreliggende brev må imidler
tid, da det omtaler det her efterfølgende brev af biskop Jens, der er udstedt 1305 5. fe
bruar, være udstedt samtidigt med dette eller i tiden derefter. Men efter biskop Niels 1.
(1283—97), som skænkede gården i Dover til klostret, er der kun een biskop med navnet
Jens i Børglum, nemlig Jens 3. (1365—1369). Opfatter vi imidlertid ham som udsteder
af det følgende brev, opstår den vanskelighed, at der både i bispens og kapitlets brev siges,
at en biskop Svend af Børglum også har stadfæstet klostrets besiddelse af godset i Dover
(afskriften i Løgumbogen af kapitlets brev har forbogstavet D, men eftersom der aldrig
har været en biskop i Børglum, hvis fornavn begyndte med D, må der her antages at fore
ligge en afskriver fejl i Løgumbogen for S, og Suenonis i bispebrevet opfattes som den kor
rekte gengivelse af forlægget). Men mellem Niels 1. (1283—1297) og Jens 3. (1365—1369)
var der ingen biskop med navnet Svend i Børglum. En Svend var biskop 1280 (1281)—
1283, en anden 1370—1396. Både årstal og bispenavn må derfor være forkerte, og de to
breve må opfattes som sene forfalskninger, foretaget i klostret i Løgum på et tidspunkt,
da man ikke vidste, hvornår den biskop Niels af Børglum, af hvem man havde et udateret
gavebrev, DRB. II 4 nr. 242, og som mindedes i klostrets nekrologium, cf. SRD. IV
578, levede. — 2) forlægget har forbogstavet D, jf. ovf.
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Uægte1)

Biskop Jens af Børglum stadfæster biskop Niels af Børglums gave til Løgum
kloster på gods i Dover.

Afskrift i Løgumbogen.

ens, af Guds nåde biskop af Børglum, til alle troende kristne, såvel nu
levende som fremtidige, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Omend tiderne går, sømmer det sig dog, at det som hensigtsmæssigt er
anordnet i tidernes løb forbliver bestående. Derfor har vi besluttet at med
dele alle troende, at vi, idet vi følger de privilegier, der er udstedt af vore
forgængere, nemlig herr Niels og Svend, biskopper af Børglum, stadfæster
og godkender den gave i Dover, som fornævnte biskop Niels på sit døds
leje overdrog munkene i Løgum, hos hvem han tidligere havde valgt sit
gravsted, som evig og retmæssig besiddelse for dem og deres efterfølgere.
Givet i Børglum i det nådens år 1305 den 5. februar.

J

1) jf. ovf. note 1.

Uægte1)

1329 4. april
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Ridderen Peder Gødesen skøder Debelmark i Gammel-Grenå sogn til Ugod Ebbe

sen.
Palimpsest i rigsarkivet.

eg Peder Gødesen, ridder, hilser alle, der ser eller hører dette brev læse,
evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med dette mit
åbne brev anerkender at have skødet og solgt og skøder, sælger og oplader
min mark i Nørre herred i Gammel-Grenå sogn, hvilken mark kaldes
Debelmark, til den velbyrdige mand Ugod Ebbesen til evig besiddelse,
og jeg erkender at have oppebåret fæ og fuld værdi for fornævnte mark
efter min vilje, og jeg anerkender for mig og mine arvinger ingen yderligere
rettigheder at have til fornævnte mark efter denne dag. Fremdeles forplig
terjeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle fornævnte mark til evig eje
for fornævnte Ugod Ebbesen og hans arvinger med alle dens tilliggender
inden for de fire markskel mod tiltale fra enhver. Til ydermere sikkerhed
herfor har jeg hængt mit segl under dette brev sammen med andre velbyr
dige mænds segl, nemlig herr Palle, præst i Voldby, Povl Jensen, Peder

J
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Jensen, Navne Bakkensen, Knud Gerlevsen, Niels Pedersen af Kirial og
Thomas Degn. Givet i det Herrens år 1329 på den hellige biskop Ambro
sius’ dag.
1) pergamentets oprindelige tekst er raderet ud og den efterfølgende tekst skrevet på
rasur med hånd fra 1400—50 og på dansk. Af den oprindelige tekst kan i næstsidste linie
skimtes plenum precium og i sidste Datum anno die et loco supradictis.

Uægte1)

1330—1344
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Biskop Jens af Roskilde stadfæster det indulgensbrev, som Isnardus og Dominikus,

patriarker af Antiochia og Grado, sammen med 8 andre ærkebisper og bisper i 1318
har givet kirken i Vallø (jf. DRB. II8 nr. 63).
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

g vi broder Jens, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, stadfæster
og godkender ovenforstående nådegave, som er tilstået vort folk med
vort samtykke, idet vi — såvidt vi med Gud kan — lægger vort folk under
de omtalte ærkebisper og bisper, hvad angår modtagelsen af nævnte nåde
gave, for at der ikke skal være en vej åben for nogen fjende til at rejse falske
indvendinger mod de nævnte herrers handling, eftersom de kan give det
dem underlagte folk indulgens for fromme gerninger og godkende det, der
er givet. Til vidnesbyrd om vor godkendelse heraf er vort segl vedhængt.

O

1) denne foregivne stadfæstelse er sket i form af en tilføjelse til indulgensbrevet af
1318 november, DRB. II 8 nr. 63. Dens uægthed fremgår foruden af den ukorrekte sprog
brug af det forhold, at den broder Jens, der foregives at have gjort tilføjelsen, må være
identisk med franciskaneren Jens Nyborg, hvis tilføjelsen var ægte. Men han var biskop
1330—*344 °g kan følgelig ikke sige, at indulgensbrevet 1318 er udstedt med hans sam
tykke. Af de ærkebisper og bisper, der udstedte det ægte indulgensbrev af 1318 november,
DRB. II 8 nr. 63, vides Petrus af Ragusa at være død 1322 10., februar, Petrus af Narni
1323 4. november, Nicolaus af Argolis 1324 17. december, og Rostanus af Lepanto 1329
24. august, jf. Eubel, Hierarchia Catolica I 432, 373, 106, 397, hvilket udelukker mu
ligheden af en omdatering af brevet af 1318.

RETTELSER OG TILFØJELSER
TIL 2. RÆKKE

1250 11. november, I nr. 17, p. 17 1. 19 £0.: Rensow læs Rønnow.

1250 u. d., I nr. 22, p. 20 1. 10 f.n.: Jens’ læs Jons. (Z registret p. 339 skalaens, Peder Ebbesens Søstersøn, opføres under Jon Lille).
1250 u. d., I nr. 23, p. 21 1. 6 og 15 f.n.: Søskendebørn læs Dattersønner.

1251 18. februar, I nr. 32, p. 28 1. 3 f.n. og p. 29 1. 9 f.o.: Søsterdatter læs Datter
datter.
1253 20. januar, I nr. 91 p. 69 note 3: Wilhelm dvs. Konrad 4. læs Wilhelm, dvs.
modkongen til Konrad 4.
1254 13. marts, I nr. 139, p. 104 1.8 f.o.: domkapitels læs kollegiatkapitels.

1254 16. juli, I nr. 145, p. 108 1. 7 f.o.: Tue læs Herr Tue.
1255 17. marts, I nr. 157, p. 115 1. 8 f.n.: tilfalde læs deponeres i.

1255 15. april, II nr. 158 — Foruden den anførte tekst fra Skdnebrevsfortegnelsen findes i det
svenske rigsarkiv, E 102a (udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden tekst'. Jakob Erlandsens brev på 20 dages aflad til dem som øvede velgerninger mod nonnerne i Bosjdkloster ved at give almisser. Givet 1255.
[1256 15. februar], I nr. 174, p. 123 1.6 f.n.: 13. marts læs 5. marts og 1. 3 f.n.:
12.—18. Febr. læs 13—19. februar.

1256 17. april—1268 22. december, I 186 — Af brevet, der er trykt efter en afskrift i
Lundebogen fra 1494 haves en registratur efter originalen (af Westhius omkr. 1690) i Kammararkivet i Stockholm'. Ærkebiskop Jakobs gavebrev til Lunds domkirke på efterfølgende
gods og gårde, nemlig Hofterup, Dagstorp, Sårslov og Norrvidinge med en mølle ved
Trå. Givet 12621).
1) hvis årstallet er rigtigt, har Lundebogen udeladt en del af dateringen, rimeligvis har
registraturen dog blot fejllæst forlægets mccl sexto secunda som 1262.

1257 13. januar, I nr. 205, p. 138 note 1: indvier de kirkelige Brugsgenstande læs ind
vier den nye Kirke med dens Hovedalter og de kirkelige Brugsgenstande.
1257 8. juli, I nr. 226, p. 151 1. 5 f.n. og p. 152 1. 4 og 7 f.o.: Herrerne Anders og Jens
læs Herr Anders og Jon.

1257 13. august, I nr. 234, p. 157 1. 11 f.n., 161 1. 2 f.n. og 162 1. 2 f.o.: Bispetiende læs
Tiende.
1258 10. juli, I nr. 254 — Det refererede brev (efter Mekl. UB.) anses af Perlbach i Pommerellisches Urkundenbuch II nr. 172 for uægte', derimod er ægtheden af det under samme datum,
DRB. I nr. 233, refererede brev ubestridt.

Rettelser og tilføjelser

157

1258, I nr. 262 — Foruden den anførte tekst fra Skånebrevsfortegnelsen findes i det svenske rigs
arkiv, E 102 a [udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en anden tekst: Et anerkendelsesbrev af Ar
nold, kannik i Uppsala, givet 1258, at han af kapitlet1) har lånt 10 mark sølv som
tærepenge på vejen under udførelse af et hverv for fornævnte kapitel.

1) i Lund.

1259 5. februar, I nr. 268, p. 184 1. 6 f.o.: fuldkomme las berede.
1259 u. d., I nr. 304, p. 208 1. 9 f.o.: Harald las Herr Harald.
1260 12. maj, I nr. 316, p. 216 1. 14 f.n.: Farbrødre las Morbrødre.

1260 11. juni, I nr. 318, p. 217 1. 5-6 f.n.: Revals bedste Mænd i Borgerskabets Navn
las (landet) Revals bedste mænd på ridderskabets vegne.
1260 15. juli, I nr. 320, p. 219 1. 6 f.o.: Esbern Vagnsen las Herr Esbern Vagnsen.
1261 [29. juli—3. september], I nr. 341 — Foruden omtalen i Håkon Håkonssøns saga af
biskop Håkon af Oslos brev til kong Håkon af Norge om sin sendefard til Danmark for at hente
prinsesse Ingeborg, omtaler biskop Håkon selv denne sendefard i et gavebrev af 1264 u. d. til
kapitlet i Oslo.»I det år, da vi for til Danmark efter fru Ingeborg, dronning,
og da der var gået 1260 vintre og en vinter efter vor herres fødsel, da gav vi vore
brødre 4 markebol til at holde vor årtid for. , trykt Dipi. AM. II49 og Dipi. Norv. III
9 [efter original på norsk).

1263 15. november, I nr. 401 — Året er måske 1264, idet dette år findes i en registratur af
Stephanius [efter rigsbrevbogen): Skifte af kong Eriks døtres fædrenegods i år 1264.

1263 19. november, I nr. 402, p. 267 1. 17 f.o.: Torben Pedersens las Herr Torben
Pedersens.

1264 22. maj, I nr. 425, p. 288 1. 11 f.n.: vort Pontifikats 11. Aar las vort Pontifikats
3. Aar.
1265 13. april, I nr. 457, p. 310 1. 14 f.o.: Johan, Søn af Johan las Jon, Søn af Jon.
[I registret p. 339 skal Johan, Søn af Grev Johan af Ravensberg opføres under Jon Lille).

1266 17. december, II 48, p. 51 1. 14 f.n.: Brorsønner las Nevøer.
1267 27. april, II nr. 70 p. 64 1. 14 f.o.: vor Kansler Niels: i registret p. 312 er han fejl
agtigt opført under biskop Niels afViborg', henvisningerne til brevene fra årene 1267—1280 går på
Niels Jyde, kansler.

1267 28. juli, II nr. 79, p. 70 1. 6 f.n.: Jon Lille las Herr Jon Lille — p. 71 1. 1 f.o.:
Brorsønner las Nevøer.
1268 3. juni, se nedenfor under 1289 5. juni.

1268 20. november, II nr. 124, p. 107 1. 3 f.o.: Farbroder las Morbroder.
1268, II nr. 132 — Et fyldigere referat end det i bd. 2 benyttede, som stammerfra Agnete klosters
registratur fra 1373^ findes i en kongelig dom af 1340 9. april, Rigens dombog 1340—1544.
Brevet var da fremlagt af Børge Trolle [forstander for Agnete kloster i Roskilde) i en sag mellem
ham og vikaren for Catarinealteret i Roskilde domkirke, som på det tidspunkt sad inde med
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godset : Et skødebrev, udstedt i kong Eriks nærværelse i det herrens år 1268 og gående
ud på, at fornævnte Strange Andersen havde skødet og afhændet fornævnte1) Jon
strupgård med mere gods til St. Agnete kloster i Roskilde til evig besiddelse osv.
1) tager sigte på Børge Trolles forudgående argumentation for klostrets ret, en argumenta
tion der dog er udeladt i afskriften af dommen i nævnte dombog.

1268, II nr. 134, p. 112 1. 11 f.n. : af Herr las af Herrerne.
1269 26. juni, II nr. 145, p. 122 1. 13 f.n.: af ham las af hende.

1269 21. oktober, II nr. 150, p. 132 1. 1 f.o. : og Herr las og Herrerne.
1271 29. marts, II 161, p. 138 1. 6 f.o.: Kerchan las Herr Kerchan.

1271 2. august, II nr. 168, p. 141 1. 15 f.o.: Broder las (Halv)broder. (I registretp. 305
er nr, 8: Anders Nielsen lig nr. 6: A. Lille).
1272 20. februar, II nr. 171, p. 143 1. 2 og 1. 8: Kirkendrup las Kirkerup {V. Flakke
bjerg herred}.
1272 3. maj, II nr. 179, p. 149 1. 12 f.o.: Niels Mogensen Karlsen las Niels Mogensen,
(Esbern) Karlsen.

1272 10. juli, II 186, p. 153 1. 4 f.n.: Kirkernes las Kirkens.
[1274] 6. november og 1275 u. d., II nr. 244, p. 190 1. 3 f.n., p. 191 1. 2 f.o og II
nr. 266, p. 204 1. 4 f.n., p. 205 1. 1 f.o.: Absalon las Aage.

1276 13. maj, II 269, p. 208 1. 9 f.o.: Bernhard af Dannenberg, Greverne las Greverne
Bernhard af Dannenberg (o.s.v.}.

1277 18. januar, II nr. 283, p. 216 1. 2 og 10 f.o. og 217 1. 3 f.o.: Venden las Schlawe.
1. 11-12 f.o.: to Hundrede las seks Hundrede.
1278 15. marts, II nr. 324—326: Brevenes udstedelsessted er ikke Lüneburg men Lønborg
{Nr. Horne herred).
1278 6.—11. juni, II nr. 335, p. 244 1. 20 f.o. : Herr Jon {o.s.v.) las Herrerne Jon {o.s.v.).

1279 13. april, II nr. 353, p. 253 note 1 : jf. Nr. 353 las jf. Nr. 152.

1280 14. juli, II nr. 403 og 404, p. 287 1. 6—7 f.n. og 288 1. 16—17 f.o.: værge sig over
for Personer, som de mistænker, men kun over for andre, uberygtede Mænd. las værge
sig ved Personer, som er dem mistænkelige, men kun ved Hjælp af andre uberygtede
Mænd.
1280 14. juli, II nr. 405: Dette privilegium af Erik 5. Glipping for staden Greifswald må {i
modsatning til nr. 403) anses for uagte, cf D. Schafer, Das Buch d. Lüb. Vogts auf Schonen p.
XXIII note 3 {2. Auflage p. XXIV note 4) og ovf. under 1338 10. juni, nr. 32.
1280 10. august, II nr. 408 — Eftersatningen i corroborationsformlen: »som — nylig valgt
til Biskop — endnu mangler et biskoppeligt Segl, og derfor har bekræftet dette brev
med sit gamle Segl« er tilføjet senere men med samme hånd i den udaterede vidisse nr. 410.
Den kan derfor vare en anakolutisk tilføjelse til vidimationsformlen i nr. 410.
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1280, II nr. 425: Foruden det anførte referat fra Odense St. Hans klosters registratur (1558) er
brevet refereret af Vedel Simonsen {Indberetninger i rigsarkivet): »Tingsvidne, at Commenderen i St. Hans havde fremlagt den Odense Magistrats Brev og skriftlige Tilladelse af
1280 paa Fægang i Lykkemarken for Klostrets Kreaturer. 1410«. Desuden af PaludanMiiller, Om St. Hans Kloster i Odense p. 14'. »findes det første Spor til Johanniterne i
Odense i et Dokument, som Urias Jacobi, Commender, pruducerede Aar 1410: det er
en Aar 1280 af Odense Magistrat meddeelt Tilladelse paa Fægang i Aalykken for St.
Hans Brødres Kreaturer.«

[Omkr. 1280], II nr. 427 og 428 — Disse to udaterede dronning Margretebreve, der i ud
gaven er placeret sammen med to andre udaterede Margretebreve fra ca. 1280, nr. 423 og 430,
må ifølge dronningens titulatur »de Danskes og Venders Dronning« høre til tiden før 1266
13. majf da Margrete fik Estland som livgeding og hendes titel andredes til »de Danskes og
Venders Dronning, Estlands Frue«. Hermed stemmer, at nr. 427 og 428 er skrevet af
samme skriver, der har skrevet brevet af [/262] oktober, DRB. II1 nr. 360, og det anførte brev
af 1266 13. maj, DRB. II2 nr. 11, sml. Atlas nr. 113, 1020 og 1022.
1281 27. april, III nr. 4, p. 3 I.7 og 12 f.n.: Tølløse las Tyvelse (Tybjerg herred).

1282 20. marts, III nr. 20, p. 14 1. 11 og 16 f.o.: Lethøfthæ las Ledøje (Smørum herred).

[Omkr. 1282], III nr. 57 — Efter udtoget af brevet, som slutter med osv. fortsatter Ericus
Olai (efter tryk af Messenius): Fremdeles forpligtede de sig til at yde hinanden Støtte
og Hjælp mod alle Angribere, hvilket efter al sandsynlighed er et referat af den udeladte del
af brevet.

1283 5. januar, III nr. 59 — Foruden den anførte tekst fra Skånebrevsfortegnelsen findes i det
svenske rigsarkiv, E 102a (udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en anden tekst: Pave Martin 4.S
stadfæstelse og befalingsbrev givet provsten i Roskilde om at tilbagekalde det gods og
de besiddelser, som med urette er kommet bort fra og frataget nonnerne i Bosjdkloster. Givet den 5. januar i hans 2. paveår.
1283 15. juli, III nr. 67: På bagsiden af den i Bremenarkivet opbevarede original findes den
samtidige påskrift: Der skal gives et andet enslydende, åbent brev og alene om gæsterne
fra Bremen.
1283 u. d., III nr. 82: Brevet er udstedt den 27. marts 1283. Denne dagsangivelse findes i to
afskrifter fra 16. årh. i rigsarkivet.

1284, III nr. 130, p. 113 1. 10 f.n.: Dattersøn las Søstersøn.

1285 5. april, III nr. 135, p. 118 1. 3 f.n. efter Fremgangsmaade tilføjes: Du skal ikke
undres over, at en Bulle, som ikke indeholder vort Navn, er hængt under dette Brev,
som sendes inden vor højtidelige Konsekration og Indvielse1) eftersom de, der hidtil
er blevet valgt til romerske Paver, sædvanligvis har overholdt denne Skik ved Beseg
ling af Breve, udstedt inden deres Konsekration og Indvielse.
1) Honorius 4. konsekreredes 1285 20. maj.

1285 u. d., III nr. 165, p. 142 1. 3 f.o.: Viborg St. Hans Kloster las Viborg Francis
kanerkloster.

1286 30. november, III nr. 223, p. 164 1. 3 f.o.: og for alle Byrder og Tjenester til
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os las og, medmindre vi personligt kommer derhen, for alle Byrder og Tjenester
til os — 1. 5: af Kongens Foged las på Grund af Kongens Fogeds Ankomst.
1287 1.—7. december, III nr. 265, p. 192 1. 7 og 21 f.o.: Tølløse las Tyvelse {Tybjerg
herred), — 1. 13: Ovesens las Avtesens.
1288 23. juni, III nr. 301, p. 219 1. 8 f.n.: Herr las Herrerne.
1288 5. september, III nr. 316, p. 238 1. 17 f.o.: Erik las Hertug Erik.

1288 8. september, III nr. 317, p. 239, 1. 5 f.o.: Bjørn af Berberey las Bjarne af
Bjarkø.
1288 23. november, III nr. 327 p. 245 1. 13 f.n.: nogen Forhindring, herefter er der en
lakune i forlagget 0denseb ogen, der kan udfyldes ved hjalp afprivilegiet af 1242 11. november;
oversatteisen kommer herefter til at lyde. nogen Forhindring. For at derfor ingen i
Fremtiden skal driste sig til at bryde denne vor Bestemmelse eller på nogen Måde
anfægte den, har vi overgivet.

1288(?), III nr. 338, p. 251 1. 4 f.o.: Jens Ebbesen las Herr Jens Ebbesen.

1289 12. januar, III nr. 343, p. 252 1. 4 f.n.: 12. Januar las 11. Januar.
1289 28. januar, III nr. 344, p. 253 1. 13 f.o.: Veseisen las Vestesen.

1289 1. marts, III nr. 347, p. 256 1. 7 f.o.: Magister Morten {o.s.v.) las de Herrer
Magister Morten {o.s.v.).
1289 5. juni [= 1268 3. juni?], III nr. 360 — Foruden den anførte tekst fra Bosjd klosters
brevbog og Skånebrevsfortegnelsen findes i det svenske rigsarkiv, E 102 a {udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en tredie tekst'. Kong Eriks dom brev givet klosterjomfruerne i Bosjd angå
ende en eng, kaldet Tyrseng, ved Lomma, hvilken kongen længe havde trættet om.
Givet 12691).
1) den anden tekst i Skånebrevsfortegnelsen har dateringen 1289 trinitatissøndag. Rimelig
vis er begge årstal forkerte, da den i nævnte brevbog nævnte hr. Mads efter al sandsynlighed
er drosten hr. Mads af Flårup, der sammen med hr. Jon Lille bevidner kongebrevet 1268
14. juni, DRB. II nr. 110, jf. også nr. 100, 102 og 106, og som kort tid herefter faldt i Estland,
cf. Annales Danici 135. En anden ridder ved navn Mads kendes ikke fra denne tid.

1289 31. juli, III nr. 371, p. 276 1. 15 f.o.: Herr Gabriel Klerk las Gabriel Klerk.
1289 14. september, III nr. 375 — Foruden den anførte tekst fra Skånebrevsfortegnelsen
findes i det svenske rigsarkiv, E 102a {udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en anden tekst'. Kong
Eriks værne- eller beskærmelsesbrev, givet nonnerne i Bosjokloster, på al deres gods og
ejendom. Givet 12591).
1) årstallet skyldes sandsynligvis kun en fejlskrivning i udkastet, som er blevet rettet i den
endelige udfærdigelse, hvor dagsangivelsen desuden er tilføjet (1259 14. september var
Kristoffer 1. konge).

1289?, III nr. 389 — Hører vel sammen med III nr. 360 og skal derfor ligesom dette rimeligvis
dateres til i268,jf. bemarkningen ovf. til nr. 360.
1290 20. september, III nr. 417, p. 305 1. 4 f.n.: med Mogens Skaaning {o.s.v.) las
med de Herrer Mogens Skaaning {o.s.v.).
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1291 3. april, IV nr. 5: Foruden den anførte registratur af Bartholin findes et udateret referat i
Lundekapitels registratur (^ra 1425), der rimeligvis tager sigte på samme brev, som Bartholin
refererer'. Banstråle mod bispernes voldsmænd af herr Jens ærkebiskop.

1292 1. marts, IV nr. 65, p. 42 1. 9 f.o.: Maj læs Marts.
1292 4. marts, IV nr. 67, p. 44 1. 6 f. o.: Skjælm Bang læs Herr Skjælm Bang.
1292 26. maj, IV nr. 73, p. 50 1. 18 f.o.: som vi har i Arv efter læs som vi har af Ar
vingerne efter.
1293 5. februar, IV nr. 93, p. 62 1. 6 f. n.: Ærkebiskop Jens (o.s.v.) læs de Herrer Ærke
biskop Jens (o.s.v.).
1293 17. april, IV nr. 103, p. 67 1. 13 f. n.: Drost Peder læs Herr Drost Peder.

1293 6. maj, IV nr. 105, p. 68 1. 14 f.n.: Torkil læs Herr Torkil.
1294—1295, IV nr. 150 — Skånebrevsfortegnelsens Bonifacius 8.s skal uden tvivl rettes til
Bonifacius 9.s og det registrerede brev opfattes som identisk med Bonifacius 9.S brev af 1400 15.
maj, trykt Acta Pont. II119 nr. 961.
1296 15. marts, IV nr. 204, p. 154 1. 14 f.n.: holde tilbage tilføj indtil sin død.

1296 11. juni, IV nr. 219 •— Foruden den anførte tekst fra Skånebrevsfortegnelsen findes i det
svenske rigsarkiv, E 102a (udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en anden tekst: Kong Eriks brev,
givet 1296, om den af fornævnte konge givne tilståelse eller tilladelse til dominikanerne
at måtte søge almisser i Skanør, Falsterbo og Malmø.
1297 10. oktober, IV nr. 270 og 271: 10. oktober læs 9. oktober.
1298 omkr. 25. marts, IV nr. 289, p. 219 1. 14 f.o.: Store Valby læs Lille Valby (Sla
gelse herred).
1298 12. juni, IV nr. 321 — Brevets original er af A. Mohlin forefundet i Krakaus museum
og trykt og oversat herefter i Aarb.f. nord. Oldk. 1956, 237 flg.

1298, IV nr. 341 — Originalen til det af Lucoppidan under 1298 registrerede brev må have haft
årstallet 1398 og har været udstedt af Bonifacius 9, cf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie
380 note 47.
1298, IV nr. 345: Årstallet 1298 i Roskildegårds registratur må være galt, da engelske nobler
først udmøntedes i 1340erne. Biskop Jens må derfor være enten Jens Andersen Lodehat (1418—31)
eller Jens Pedersen Jernskæg (1431—48) eller Jens Jepsen Ravensberg (1500—12).
1300 14. september, V nr. 126, p. 115 sidste linie og p. 116 1. 6 f.o.: Lille-Valby læs
Valbyvester (nuValbygård, Slagelse herred).

1301 2. maj, V nr. 148, p. 125 1. 7 f.n. og 126 1. 1 f.o.: Jernnøgler læs Jernnagler.

1303 18. februar, V nr. 241 — Den umiddelbart efterfølgende notits i Obligationes iA i
Vatikanet har 19. februar i samme år 1304, hvorfor året må være 1304.
1304 25. februar, V nr. 298, p. 242 1. 4 f.o.: Carchus læs Karkus (nu Karksi).
2. Række. XII. — 11
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[1304 6. marts—1305 8. september[, V nr. 301 — Foruden den anførte registratur af
Hamsfort findes to andre udtog af Hamsfort, som har tilknytning til dette nummer og muligvis
er hentet fra en i Isarns stadfæstelsesbrev indeholdt beretning om sagens forhistorie — a: Frem
deles pave Johannes 22. (I)1) bilagde striden mellem brødrene og provsten i Odense,
som sagde, at han havde rettigheder ved bispevalget. Og desuden befalede han at
stævne en broder ved navn Jens Pigård, som blandede sig i den standende strid. —
b: Peder 2. Pagh af franciskanerordenen ønskedes af nogle på det møde, som var be
rammet til valg af en ny biskop efter Gisicos død, som biskop; men da der sås at være
modstridende stemmeafgivning og mistillid blandt de gejstlige, blandede Marianerne2)
og provsten sig i valget og udpegede i modstrid med Knudsbrødrenes ønsker og valg
ret dominikaneren Jens Pigård til biskop. Og han bemægtigede sig, mens striden stod
på, det gejstlige gods3) og nød dets indtægter. Omsider udpegedes, efter at Knudsbrødrene havde fået overhånd og den største del af dem havde opnået den afgørende
ret ved stemmeafgivningen, Peder Pagh til biskop, og han viedes efter at Pigård var
forjaget, til biskop af franskmanden Isarn, ærkebiskop af Lund.
1) eftersom han var pave 1316—34 og Gisico døde 1300, er dette øjensynlig en fejl af Hamsfort.
Da pave Benedikt 12. 1304 6. marts havde overladt afgørelsen af striden til Isarn, jf. DRB. II
5 nr. 300, skal der antageligt læses Ærkebiskop Isarn. — 2) de gejstlige ved Vor Frue kirke,
hvis forstander var en provst. — 3) d.v.s. bispestolens.

1304 10. marts, V nr. 309: 10. Marts læs 12. Marts.
1304 25. august, V nr. 337 1. i4f.n.: Johan læs Johans fader.
1306 25. juli, VI nr. 17, p. 11 1. 15—16 f.n.: for min Datter Fru Cecilie, Enke efter
Herr Peder Ebbesen læs for Fru Cecilie, Datter af afdøde Herr Peder Ebbesen.
Før 1307 22. januar, VI nr. 47, p. 32 1. 5 f.o.: Lund slettes.

1307 6. juni, VI nr. 74, p. 55 1. 4 f.n.: 1307 læs 1305.
1309 12. marts, VI nr. 178, p. 130 1. 13 f.n.: have Ret til læs ikke have ret til. —
1. 20 f.n.: erlægge en afgift læs omkostningerne derved skal udredes.

1309 4. oktober, VI nr. 203, p. 150 1. 15 f.o.: 246 læs 248.
1310 11. februar, VI nr. 221, p. 161 1. 7 f.n.: Romerkirken læs Bremerkirken.

[1310 15. juni—1325 17. januar], VI 271: slettes, da den anførte registratur hører til det
bevarede brev af 1322 28. oktober, VIII nr. 452.
1311 29. april, VI nr. 341, p. 248 1. 8 og 19 f.o.: Guldholm læs Keldholm (Gram h.).
1311 6. november, VI nr. 364 note 1: Nr. 360 læs Nr. 363.
1312 8. maj, VI nr. 418, p. 293 1. 8 f.n. Sætningen: som Følge af, at Bispesædet har staaet
ledigt under hele hans Pontifikat slettes.

1312, VI nr. 495, p. 350 1. 8 f. o.: Valg læs Vurth; og 1. 12: Embedet...... , lakunerne i for
lægget kan udfyldes med banlyse dem, jf. den tilsvarende tekst i biskop Ulriks statut af 1443,
Thorkelin, GI. danske Kirkelove 51 fig.

1314 5. september, VII nr. 197, p. 114 1. 6 f.o.: de fornævnte steder, herefter er der sket
en overspringelse i det benyttede forlæg, som kan udfyldes ved hjælp af det tilsvarende privilegium
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til Odense St. Knuds kloster af 1315 4. april, nr. 259: straks efter læsning af dette brev skal
tilbagekalde og tilbageføre dem, hvis de ikke vil miste hestene. Vi pålægger yder
ligere (alle og enhver), at de under straf af (p.s.v.).

1314 1. november, VII nr. 205, p. 120 1. 9 f.o.: DRB. III 3 læs II 3.
1318 27. oktober, VIII nr. 56 — Foruden den anførte tekst af Skdnebrevsfortegnelsen findes i
det svenske rigsarkiv, E 102a (udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden tekst”
. Kong Eriks
brev til indbyggerne i Lund, at med hensyn til alle de huse, som Jens Kalfs enke
skødede til dominikanerne, måtte borgerne ikke lægge hindringer i vejen eller rejse
krav på dem. Givet 1318.
1318 november, VIII nr. 63, p. 50 1. 14—15 f.o.: som biskop Jens Nyborg af Roskilde
(1330—44) i en efterskrift giver«, slettes, denne efterskrift er uægte, se ovf under de uægte
breve, nr. 223.

1320 8. april, VIII nr. 206, p. 160 1. 10 f.n.: Kvarmløse læs Kvanløse (Merløse herred).

1322 28. oktober, VIII nr. 452, p. 362 1. 13 og 27 f.o.: Simrishamn læs Simris.

[1323—1334] 9 20. januar
Grev Gerhard 3. af Holsten befaler fogeder og ombudsmand i Hviding-, Frøs-,
Slogs- og Løgumherred at respektere Løgum klosters privilegier.

Afskrift i Løgumbogen.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle fogeder og
ombudsmænd i Hvidingherred, Frøsherred, Slogsherred og Løgum
herred hilsen evindelig med Gud.
Eftersom vi har taget de os i Kristus elskede, abbeden, munkene og deres
undergivne i Løgum kloster under vor særlige beskyttelse og forsvar, befaler
vi Eder, hver og een, at I lader dem og deres undergivne nyde fremme på
tinge og alle andre steder, idet vi tillader dem at benytte sig af alle privi
legier, friheder og nådesbevisninger, der er tilstået dem af fyrsterne, vore
forgængere, og af os, og at I ikke krænker dem i nogen sag mod fornævnte
friheder og privilegier, såfremt I vil undgå vor vrede og straf. Givet under
vort segl i det Herrens år 13171) dagen før St. Agnetes dag.

G

*) afskriften i Løgumbogen (skrevet 1578) har årstallet 1317, der givetvis ikke kan
være rigtig. Hamsfort har registreret den nu tabte original under år 1323, SRD. I 299,
hvilket muligvis kan være rigtigt, da brevet som forudsætning kan have den krigstilstand,
der i begyndelsen af 1323 rådede mellem hertug Erik 2. af Sønderjylland og grev Ger
hard 3., jf. DRB. II 8 nr. 457 og G. Waitz, Schleswig-Holsteins Geschichte I 203. Imid
lertid er det selv for året 1323 højst påfaldende, at grev Gerhard skulle tale om »privi
legier, friheder og nådesbevisninger«, som fyrster og han tidligere har givet klostret.
Årstallet har derfor muligvis i det 16. årh. været stærkt læderet og fejllæst både i Løgum-
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bogen og af Hamsfort. Brevet må dog antages at ligge forud for 1334 9. oktober, da klo
stret erhvervede besiddelser i Nørre og Sønder Rangstrup herred, jf. DRB. II 11 nr. 159,
og mandatet ikke er stilet til disse herredsting.

1323 1. februar, IX nr. 3 note 1 — Den forkortede formel lyder i sin fuldstændighed ifølge
Reg.Auin 18 f. 288 ep. 432 således'.. vi pålægger Eder, kloge brødre, med denne
apostoliske skrivelse, at I på vore vegne, efter at have stævnet dem, som stævnes bør,
og, hvis I ved kendsgerningernes vitterlige vidnesbyrd eller på anden måde ligefremt,
summarisk uden offentlighed og formelig rettergang når til en lovlig beslutning med
hensyn til det fornævnte eller til noget af det, som er tilstrækkeligt, lader samme vel
byrdige mand formanes og overtaler ham til, at han i denne sag giver agt på sin sjæls
frelse og sit ry og sørger for at tilbagegive fornævnte land med alle dets rettigheder og
tilbehør til samme Kristoffer uden vanskeligheder af nogen art. Skulde han måske
ikke adlyde disse kloge formaninger og overtalelser, skal I tvinge ham til tilbagegivclse
af samme land til den nuværende konge ved banlysning uden appel og kalde den
verdslige magt til hjælp, om det bliver nødvendigt. Men hvis de udmeldte vidner
unddrager sig af hensyn til gunst, had eller frygt, skal I under trusel om lignende straf
og uden at tillade appel, tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden, uanset
vor forgænger — salig ihukommelse — pave Bonifacius 8.s konstitution1), som fast
sætter, at ingen må kaldes for en domstol uden for sin stad og sit stift fraset visse
undtagelsestilfælde og i disse ikke ikke udover een dagsrejse, og at dommere, beskik
kede af det apostoliske sæde, ikke må skride ind mod nogen som helst uden for de
stæder og det stift, i hvilke de er beskikket, eller betro deres myndighed til een eller flere
andre eller drage nogen for retten udover een dagsrejse fra samme stifts grænser eller
andre bestemmelser på generalkonciliet, når blot ingen med dette brevs myndighed
drages for retten udover tre eller fire dagsrejser fra sin stad eller sit stift, eller andre
bestemmelser, som på nogen måde kan hindre Eders retspleje og myndighed i denne
sag og dens fri udøvelse, og uanset om den velbyrdige herre eller nogen anden har
fået bevilget af samme sæde, at de ikke kan banlyses eller rammes af suspension eller
interdikt ved et apostolisk brev, som ikke fuldt ud og udtrykkeligt og ord til andet
omtaler den bevilling. Hvis I ikke alle kan være til stede under udførelsen af dette,
kan to af Eder desuagtet bringe det til udførelse. Givet Avignon den 1. februar i vort
7. paveår.
1) cap. 11 in VIto de rescriptis I 3.

1323 1. februar, IX nr. 4 — Foruden den anførte tekst fra Skånebrevsfortegnelsen findes i det
svenske rigsarkiv, B 30 (udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en anden tekst'. Biskop1) Esger
erklærer med sit brev, at den, som var de syges forstander i Lund, har opladt alt sit
gods i Sinarp til hæderlige mand og præst Gynter, dog med sine brødres og søstres
vilje og samtykke og på det vilkår, at så længe Gynter levede, skulle han have det i sit
værge, men efter Gynters død skulle det komme til fornævnte hospital igen. Givet
1323 med et segl.
1) læs ærkebiskop.

1323 23. december — Den manglende tekst, jf. IX nr. 82, lyder således'. Ligelydende1) til
vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Reval vor hilsen.
Vor pligt som kirkens hyrde o.s.v. indtil gå fremad både i det åndelige og det verds-
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lige1)- Derfor pålægger vi Eder, kloge sønner, med denne apostoliske skrivelse, at I
med glæde godkender samme Oluf, udvalgt biskop, som fader og hyrde for Eders
sjæle og viser ham skyldig og from lydighed og ærbødighed og fromt tager imod hans
frelsebringende formaninger og pålæg og virksomt opfylder dem. I modsat fald vil vi
stadfæste den dom, som samme Oluf, udvalgt biskop, lovformeligt måtte fælde over
de genstridige, og med Guds hjælp ubrydeligt lade den overholde, indtil den behørigt
er opfyldt. Givet som ovenfor1).
1) jf. DRB. 2. rk. 9 nr. 81.

1323 23. september — Den manglende tekst, jf. IX nr. 83, lyder således'. Ligelydende1) til
vore elskede sønner gejstligheden i staden og stiftet Reval vor hilsen.
Vor pligt som kirkens hyrde o.s.v. indtil gå fremad både i det åndelige og det verds
lige1). Derfor pålægger vi Eder alle med denne apostoliske skrivelse, at I med glæde
godkender samme Oluf, udvalgt biskop, som fader og hyrde for Eders sjæle og viser
ham skyldig og from lydighed og ærbødighed og fromt tager imod hans frelsebrin
gende formaninger og pålæg og virksomt opfylder dem. I modsat fald vil vi stadfæste
den dom, som samme Oluf, udvalgt biskop, lovformeligt måtte fælde over de genstri
dige, og med Guds hjælp ubrydeligt lade den overholde, indtil den behørigt er op
fyldt. Givet som ovenfor.1)
1) jf. DRB. 2. rk. 9 nr. 81.

1323 23. december — Den manglende tekst, jf. IX nr. 83, lyder således'. Ligelydende1) til
vore elskede sønner menigheden i staden og stitet Reval vor hilsen.
Vor pligt som kirkens hyrde o.s.v. indtil gå fremad både i det åndelige og det verds
lige1). Derfor beder, formaner og opfordrer vi Eder alle indtrængende og pålægger
Eder ved apostolisk skrivelse, at I fromt skal tage imod samme Oluf, udvalgt biskop,
som fader og hyrde for Eders sjæle og vise ham tilbørlig ærefrygt og ydmygt rette
Eder efter hans gavnlige formaninger og påbud, således at han kan glæde sig ved i
Eder at have fundet fromme sønner og I som følge deraf i ham en velvillig fader.
Givet som ovenfor1).
1) jf. DRB. 2 rk. 9 nr. 81.

1323 23. december — Den manglende tekst, jf. IX nr. 84, lyder så lyder således'. Ligely
dende1) til vore elskede sønner, samtlige Revalkirkens vasaller, vor hilsen.
Vor pligt som kirkens hyrde o.s.v. indtil gå fremad både i det åndelige og det verds
lige1). Derfor pålægger vi Eder alle ved apostolisk skrivelse, at I omfatter nævnte
Oluf, udvalgt biskop, med skyldig ærefrygt og fuldt og helt stræber efter at yde den
vante troskab og desuden de sædvanlige tjenester og rettigheder, der skyldes af Eder.
I modsat fald vil vi stadfæste den dom eller straf, som samme udvalgte lovformeligt
fælder eller bestemmer mod de genstridige, og med Guds hjælp ubrydeligt lade den
overholde, indtil den behørigt er opfyldt. Givet som ovenfor1).
1) jf. DRB. 2. rk. 9 nr. 81.

1323 23. december — Den manglende tekst, jf. IX nr. 85, lyder således'. Ligelydende1) til
vor ærværdige broder ærkebiskop (Esger) af Lund, vor hilsen.
Din frelse og Dit ry vil blive større, hvis Du af hensyn til Guds nåde viser kirkens mænd
og da særligt dem, der er udstyret med biskoppelig værdighed, en beredvillig beskyt
telses og nådes gunst. Da for ikke længe siden kirken i Reval o.s.v. indtil både i det
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åndelig og det verdslige1). Da nu Din gunst vil være samme Oluf, udvalgt biskop,
særdeles belejlig, for at han lettere kan virke heldigt i den ham betroede omsorg for
fornævnte Reval kirke, retter vi vor indtrængende bøn og opfordring til Dig, vor
broder, idet vi ved denne apostoliske skrivelse pålægger Dig at have samme udvalgte
biskop og den ham betroede kirke særligt anbefalede af ærbødighed for os og det
apostoliske sæde og at vise ham Din gunstige beskyttelse med hensyn til at forøge og
bevare hans rettigheder på en sådan måde, at han ved din nådige hjælp kan vise sig
nyttigere i ledelsen af samme Reval kirke, og Du derved yderligere kan gøre Dig for
tjent til den himmelske miskundhed og til nævnte sædes velvilje. Givet i Avignon
den 23. december i vort (pontifikats) ottende år.
1) jf. DRB. 2. rk. 9 nr. 81.

1323 23. december — Den manglende tekst, jf. IX nr. 86, lyder således'. Ligelydende1) til
vor kære søn i Kristus Kristoffer, Danmarks berømmelige konge, vor hilsen.
Den guddommelige nådes løn og lov og pris blandt menneskene erhverves, hvis der
af de verdslige fyrster vises kirkernes prælater, særlig dem, som forestår ledelsen af
domkirkerne, skyldig ære. For ikke længe siden o.s.v. indtil gå fremad både i det
åndelige og det verdslige1). Da det derfor, kære søn, er en fortjenstfuld gerning at
omfatte Guds tjenere med gunst og velvilje og ære dem i ord og gerning til den evige
konges forherligelse, retter vi vor bøn og indtrængende formaning til Dig, høje konge,
om, at Du, idet du har samme Oluf, udvalgt biskop, og fornævnte Reval kirke, der er
betroet hans omsorg, særligt anbefalede af ærbødighed for det apostoliske sæde og os,
omfatter dem med nådig gunst og hjælp, således at samme udvalgte biskop med støtte
i Din hjælp, høje konge, ved Guds nåde kan have lykken med sig i bestridelsen af det
hyrdeembede, som er ham betroet, og Du som følge deraf af Gud kan få det evige livs
løn og af os den taksigelse, Du fortjener. Givet som ovenfor1).
1) jf. DRB. 2. rk. 9 nr. 81.

1324 25. juli, XI nr. 131, p. 87 1. 15 f.o.: hidtil har hvervet læs nu hverver.

[1324?[ 24. august, IX nr. 140, p. 92 1. 11 f.o. (regesten): i Stralsund, læs herefter at det
Gods, som er belagt med Arrest i Stralsund på Hinzeke (Henrik) Ratzeburgs Vegne,
efter et Skibbrud ved Helsingør var blevet bjærget af den danske Konges Høvedsmand
og derfor tilkom denne, og at dette alene var grunden til, at der var gjort krav
gældende.

1324, IX nr. 158, p. 103 1. 9 og 12 f.n.: Serreslev læs Særslev (Skippinge herred).
1325 18. juni, IX nr. 197, p. 129 1. 16 f.n.: *Balzsby læs Balsby (Villands herred).
1325 10. december, IX nr. 231, p. 156 1. 16 f.n.: af Eder læs for Eder.

1326 3. maj, IX nr. 263 p. 186 1. 2 f.o.: Din borgerlige lærdom læs Din boglige lærdom.
1326 17. juni, IX nr. 278, p. 205 1. 8 f.n.: 17 Juni læs 22. Juni, og p. 206 1. 12 f.o.:
efter St. Hans læs før St. Hans.
1326 4. september — Den manglende tekst, jf. nr. IX nr. 312, lyder således'. Valdemar, af
Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
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Vi vil, at det skal være klart for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi har taget
de gode mænd, nærværende brevvisere, borgerne i Zutphen, der besøger vort rige
med deres varer, under vor fred og beskyttelse som særligt værn. Idet vi vil vise dem
en særlig gunst og nåde, ønsker og overlader vi dem alle nåder og friheder, som de
vides frit at have nydt på herr Valdemars, de danskes fordums konges og vor forfaders
tid — berømmelig erindring — (1) at nårsomhelst og så ofte som de med deres skibe
lægger til et sted i vort rige — det være sig i Skanør eller andetsteds — kan de trygt
losse deres skibe og frit føre deres gods — hvad enten det drejer sig om salt eller om
klæde eller lærred eller om voks eller gråværk eller hvilke som helst andre varer, med
hvilket navn de end betegnes — i land eller til deres boder og herberg efter deres for
godtbefindende, og de må ikke på nogen måde forhindres heri af vore fogeder eller af
kuskene, som kaldes vognkarle, eller af sømændene, som kaldes pramkarle eller skudemænd, eller af nogen anden. Men nævnte sømænd og kuske skal transportere deres gods,
således som de har aftalt, uden nogen hindring. ( 2 ) Hvis fremdeles en kusk eller sømand
af skødesløshed ødelægger deres gods, eller det bliver vådt, skal han give en rimelig er
statning derfor. (3) Fremdeles må de sælge og afhænde alt, som plejer at sælges efter
vægt, i deres boder eller fed, og de må veje det efter kølnsk og anden gyldig vægt. (4)
Fremdeles må de frit føre i land og på deres fed med hævert sælge og afhænde den vin,
som de personligt har bragt med sig. ( 5 ) Fremdeles må ingen forpranger ved havets kyst
købe ud over et halvt læs sild, såfremt han vil undgå beslaglæggelse af alt, hvad han
således har købt. (6) Fremdeles må ingen købe sild på havet, men hvis en bliver be
skyldt for at have købt sild på havet, skal han rense sig selvtredie, og den, som bliver
overbevist herom, skal bøde vor foged tre mark penge skånsk. 0)1 alle kæremål og træt
ter og ved alle legemsbeskadigelser, som finder sted mellem borgerne fra Zutphen ind
byrdes, skal deres egen foged i Skanør fremdeles forhøre sagen og dømme, med mindre
der skal bødes for en sådan legemsbeskadigelse med tab af liv eller lemmer, nemlig
hvis en dræber en anden eller sårer en ved at hugge eller støde med sværd, økse, spyd,
kniv eller andet våben, eller ved at slå en med en stok, kølle eller sten brækker et lem
eller tilføjer et sår, der har blodsudgydelse til følge. I den slags sager skal vor foged,
som nu er eller i fremtiden vil være der, fælde dommen. (8) Hvis fremdeles en af dem
sagsøger en dansker i anledning af en for nylig eller for flere år siden stiftet gæld, skal
vor foged tildømme manden fra Zutphen hans tilgodehavende eller at rense sig efter
lands lov uden nogen mulkt eller tab for ham. (9) Fremdeles må der ikke udnævnes
noget nævn mod nogen fra Zutphen, undtagen i sager, der fører til tab af liv eller
lemmer. (10) Hvis det fremdeles sker — det ske ikke — at der ikke fanges
eller nedsaltes sild i Skanør, skal enhver efter at have erlagt sin torveørtug1) have ret
til uden told frit at føre det gods bort, som han har haft med sig. {11) Hvis de frem
deles nogetsteds inden for vort riges grænser lider skibbrud, må hverken vor foged
eller nogen anden, af hvad stilling eller stand han end måtte være, på nogen måde
forhindre dem eller blande sig i deres sager, så længe de personligt ved egen hjælp
eller ved andre, som de af velvilje eller mod betaling kan få til det, kan redde deres
gods fra skibbruddet. (12) Hvis fremdeles en af dem oplægger sit træ eller tøm
mer i Skanør eller noget andet sted i vort rige og sejler bort for at lade sit skib
med andre varer, skal han, når han vender tilbage, kunne tage sit tømmer uden
hindring, og efter at have betalt sin torveørtug må han frit føre det bort uden nogen
anden told. (13) Hvis det fremdeles sker, at en af dem dør inden for vort riges
grænser, og hans slægtninge og arvinger ikke er til stede, skal hans ejendele i år og
dag med gode mænds vidnesbyrd opbevares på et sikkert sted hos en troværdig eller
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kyndig mand i den by eller det sted, hvor han er død. Hvis nogle af hans ejendele
ikke kan holde sig så længe uden tab, skal de byttes bort med andre mere holdbare
varer, og disse skal opbevares på samme måde. Og hvis hans rette arvinger eller —
hvor det drejer sig om mindreårige — deres formynder inden for nævnte frist kommer
for med fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd at kræve deres ejendele igen, skal
det fornævnte uden nogen vanskelighed udleveres og overdrages dem. Men hvis for
nævnte arvinger eller deres formynder ikke kommer inden for den fastsatte frist, skal
mer bemeldte gods tilfalde os som fri ejendom, således som lands lov kræver. {14) Frem
deles må ingen på nogen måde forhindre eller besvære dem på deres fed med hensyn
til deres boder ved uden deres samtykke at bygge på dem eller ved at tage noget fra
dem. (15) Fremdeles må vore ombudsmænd, som kaldes sildekrævere, ikke på nogen
måde tage seletøjet fra en kusk eller fjerne det, fordi han på en helligdag kører med
deres gods. (16) Fremdeles skal ingen miste sit gods på grund af anden mands slags
mål eller forseelse. <17) Fremdeles skal hestetolden forblive, som den har været fra
gammel tid, med mindre en til egen ridebrug køber en hest, på hvilken han har til
hensigt at vende hjem over land; i så fald skal han for en sådan hest være fri og und
skyldt, når han har givet sin torveørtug. (18) Fremdeles skal det være dem tilladt at
tage ballast i havet, hvor de vil. (19) Fremdeles skal koggetolden forblive, således
som den har været fra gammel tid. Men for at alt dette til evig tid kan overholdes
bestemt af os, vore fogeder og officialer, har vi overdraget dem dette brev, bekræftet
med vort segls værn til vidnesbyrd og sikrere bevis. Givet i Vordingborg år 1326 for
Herrens menneskevorden torsdagen næst før den hellige jomfrus fødselsdag2) med
herr Gerhard, den berømmelige greve af Holsten og Stormarn, vor højtelskede onkel,
som vidne.
1) jf. DRB. 2. rk. IX nr. 5 note 1. — 2) 8. september.

1326 17. september, IX nr. 318. — Foruden den anførte tekst fra Skånebrevsfortegnelsen
findes i det svenske rigsarkiv, E 102a {udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en anden tekst'.
Skødebrev, udstedt af Peder Tygesen til mester Jakob Tygesen, borger i Lund, an
gående to gårde i Lockarp med en fjerding jord, kaldet »fiåringh«, som fornævnte
Jakob købte, hvilket klart fremgår og indses af det i 1326 daterede brev.
1326 21. september, IX nr. 320, p. 252 1. 1 f.o.: optræde imod hører til p. 251 1. 2
f. n.: forsøger at.

1326 23. september — Den manglende tekst, jf IX nr. 321, lyder således'. Karl, af Guds
miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set den stormægtige fyrste hr. Valdemar, af Guds
nåde de Danskes og Venders berømmelige konges brev, der ord til andet havde
følgende ordlyd: Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. =
IX nr. 312). Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
Givet i Lund i det herrens år 1326 tirsdagen næst efter apostelen og evangelisten
St. Matthæus’ dag.1)
1) 21. september.

1327 21. februar, IX nr. 372, p. 289 1. 3—4 f. n.: af vor Ret, undtagen hvad der for
Skibbrud tilfalder dem eller deres Folk, hvilken Ydelse de for Fremtiden skal svare
os og ingen anden las', af vor ret sammen med Fredkøb— men med Undtagelse af det,
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der kommer ind af Vrag — hvilket de skal svare dem eller deres Forstander for
Fremtiden og ingen anden.
1327 29. marts, IX nr. 391 — Foruden den anførte tekst fra Skdnebrevsfortegnelsen findes i
det svenske rigsarkiv, B 30 {udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden tekst'. Anders Nielsen
af Ingelstorps kvitering til Anders Jakobsens arvinger af Hyby for al gæld.
1327 16. juli, IX nr. 353 — Bogenseprivilegiet, der er gengivet efter en dårlig oversættelse i
Resens Atlas, oversættes her efter en bedre latinsk tekst i Kali 40 471: Valdemar, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev overlader og tilstår vore elskede bymænd i Bogense
alle de friheder, nådesbevisninger og rettigheder, som de i videst omfang vides at have
af vore forgængere, Danmarks konger. Derfor forbyder vi strengt ved vor nåde, at
nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, hvad stilling eller stand
han indtager, drister sig til på nogen måde at antaste disse indbyggere imod ordlyden
af dette brev, såfremt de vil undgå vor vrede og kongelige straf. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev. Givet Odense 1327 torsdagen efter St. Knuds,
kongens og martyrens dag med herr. Lars Jonsen som vidne.

1327 31. august, IX nr. 434, p. 342 1. 4 f.n.: 31. August læs 30. August.
1329 5. februar, X nr. 97, p. 84 1. 1 f.n.: Agnetes dag læs Agathes dag.
1329 8. oktober, X nr. 158 — Foruden den anførte tekst fra Skdnebrevsfortegnelsen findes i det
svenske rigsarkiv, B 30 {udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden tekst: Kong Kristoffers
skødebrev til herr Eskil Krage, væbner (!)T) på alt Peder Jakobsens gods, både løst og
fast, som fornævnte Peder Jakobsen ejede. Givet 1329.
1) læs ridder.

1330 23. juni eller 22. december, X nr. 219 — Foruden den anførte tekst fra Skdnebrevs
fortegnelsen findes i det svenske rigsarkiv, B 30 {udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden
tekst: Ærkebiskop Karls brev om, at Horbypræsten herr Gynter havde givet nonne
klostret i Bosjd sin gård Stavrod med vandmøllen. Givet 1330 med et segl.
1330 23. juni eller 22. december, X nr. 220 — Foruden den anførte tekst fra Skdnebrevs
fortegnelsen findes i det svenske rigsarkiv, E 102 a {udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden
tekst: Gynter, præst i Horby, skænker St. Nikolai kloster i Bosjd alt sit gods i Stavrod,
som er skov, mark, ager, eng, mølle, fiskeri og hvad som helst andet, for en sjælemesse,
som skal holdes i samme kloster. Givet år 1330.

1330 23. juli, X nr. 223, p. 183 1. 11 f.o.: Dagen før læs Dagen efter.
1331 6. marts, X nr. 290 — Foruden den anførte tekst fra Skdnebrevsfortegnelsen findes i det
svenske rigsarkiv, E 102a {udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden tekst: Frende Asmundsen af Harjager Magies pantebrev, givet kannikken i Lund, Jens Bentsen, vedrørende
sin gård, kaldet Benstorp i Harjagers herred, for 10 groter1) som fornævnte Frænde
lånte af kapitlet. Givet 1331.
1) sikkert fejl for skilling grot.

1334 29. januar, XI nr. 104 — Foruden den anførte tekst fra Skdnebrevsfortegnelsen findes i
det svenske rigsarkiv, E 102a {udkast til Skdnebrevsfortegnelsen) en anden tekst: Niels Tuesen,
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væbner( )’), skænker herr provsten i Lund med navnet Holger al sin ejendom, både
løst och fast, som han havde i Virketorp; til bekræftelse af denne gave lod de begge,
fornævnte Niels Tuesen og provsten, dette brev stadfæste med deres segl, hvilket brev
var givet og skrevet i Lund 1334.
1) læs ridder.

1334 24. maj, XI nr. 131A, p. 100 1. 2 f. o.: Vilsången læs Viksången.

1334 30. august, XI nr. 152, p. 125 1. 8 f.o.: 14. august læs 14. juli.
1335 1. maj, XI nr. 215, p. 187 1. i3f.n.: mask led læs markled.
1336 27. februar, XI nr. 274, p. 218 1. 2 f.o.: vore kære sønner alle lydbisperne læs
vore kære brødre, alle lydbisperne.
1336 3. marts, XI nr. 277 — Foruden den anførte tekst fra Skånebrevsfortegnelsen findes i det
svenske rigsarkiv, E 102a (udkast til Skånebrevsfortegnelsen) en anden tekst'. Margrete Josefsdatter, Gregers Tuesens enke, erkender, at alle de krav, som hun havde på Oluf
Bæsings gård i Awerde, har hun overladt herr Oluf og hans arvinger. Givet 1336 med
et segl.

1336 12. august, XI nr. 316, p. 247 1. 18 f.o.: efter overholdes indskydes Til bestyrkelse
af, vidnesbyrd om og fast sikkerhed for alt dette er vort segl hængt under dette brev.
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PERSONNAVNEREGISTER
A og A
Åge: 1. Å., dominikanerprior. 1274 og 1275:
p. 158. — 2. Å. Mortensen, har ejet gods i
Billeberga. 1339: 190. — 3. Å., drost. 1207:
208 (uægte).
Åstred: 1. Å. Gydesen, på Tørrild her
redsting. 1337: 63. — 2. Å. Gønge, erhver
ver gods i Billeberga. 1339: 190.
Abel Valdemarsen, ridder. 1338: 108. 1339:
138.
Adolf 7., greve af Schauenburg. 1338: 64.
1339: 138.
de Adria se Ventura.
»Agerhønen«, Perdix, betænkes i fru Margretes
testamente. 1338: 107.
Aks se Ebbe.
Alard, notar i Stralsund. 1338: 75. 1339:
134, 151Albert Brunstensen fra Næstved, notar.
1339: 173.
Albrecht: 1. A. 4., hertug af Sachsen-Lauenburg. 1338: 64. 1339: 138. — 2. A. 2. (1.),
fyrste af Mecklenburg. 1338: 64. 1339: 187.
— 3. A. v. d. Wisch, ridder. 1338: 108. —
4. A. den unge, tøndemager i Lübeck.
1337: 9.
Aldenburg se Dietrich.
Aleke: 1. A., enke efter Bertel Tybjærg i Kø
benhavn. 1338: 113. — 2. A. datter af
Rutze, nonne i St. Johannes kloster i Sles
vig. 1338: 114.
Alverstorp se Eggert.
Anders: 1. A., sakristan i Roskilde. 1337: 22.
— 2. A., provst i Randers og kannik i
Århus. 1338: 82. — 3. A., abbed i Herre
vad. 1338: 110, 112. — 4. A. Lykke (For
tuna), hr. (vistnok præst). 1338: 107. —
5. A. Andersen af Hyby. 1327: p. 169. —
G. A. Ingvarsen, pantsætter mølle ved

Mogenstrup. 1337: 53. — 7. A. Jensen, i
Århus stift. 1337: 49. — 8. A. Jensen, be
tænkes i lundekanniken Torben Larsens
testamente. 1337: 44. — 9. A. Nielsen, be
tænkes i ovennævntes testamente. 1337: 44.
— 10. A. Nielsen af Ingeltorp. 1327: p.
169. — 11. A. Pedersen, ridder (Uldsaks).
1337: 10.—12. A. Pedersen, selvejerbonde i
Holbo h. 1339: 172. — 13. A. Svendsen,
selvejerbonde i Holbo h. 1339: 172. —
14. A., lundekanniken Torben Larsens
svend. 1351: 44. — 15. A. Nielsen Lille.
1271: p. 158.
Andreas, Novgorods udsending. 1338: 84.
Anne
Peder Pedersen i Helsingborg.
1338: 110.
Ansen, Novgorods udsending. 1338: 84.
Anund Finvidsson, svensk ridder. 1339: 183.
Arlug ~ Tyge Vindsen. 1337: 24.
Arnold: 1. A., kannik i Uppsala. 1258:
p. 157. — 2. A. af Saxtorp, hr. (vistnok
præst). 1337: 44.
Arnest, har solgt gods i Alrum. 1338: 89.
Asser: 1. A., prior i Odense. 1339: 162. —
2. A., hr., har opført et alter i Lunds dom
kirke. 1337: 44. — 3. A. Bosen, i Siim.
1338: 128. — 4. A. Nielsen, har pantsat
gods i Egebjærg. 1337: 59.
B

Bagge se Peder.
Barnim 3., hertug af Pommern-Stettin. 1338:
64, 103.
Bartholomeus v. Velin, kgl. råd i Estland.
1338: 73.
Basse se Jakob, Jens.
Beienfleth se Lange.
Benedikt 12., pave. 1337: 2, 31, 40, 48, 49.
1338: 106, 117. 1339: 136, 155, 171, 173.
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Bennike — Ebbe

Bennike, på Haderslev herredsting. 1339: 186.
Bent: 1. B., dominikanerprior i Roskilde.
1337: 1. — 2. B. Eskilsen (i Halland).
1339: 181. — 3. B. Dyneisen (Dinesen?),
erhverver pantegods i Gimlinge. 1338:
124.
Bernhard: 1. B. Puncke, forhen præst i Sles
vig. 1338:67. — 2. B., greve af Dannenberg.
1276: p. 160.
Bertel Tybjærg, borger i København. 1338:
IJ3Bertold: 1. B., præst i Schaprode. 1337: 15.
1338: 74, 75. — 2. B., præst i Rambin.
1339: 140. — 3. B. v. Lechtes, ridder og
vicehøvedsmand i Reval. 1338: 73. 1339:
158.
Bertram: 1. B. v. Parenbeke, ridder og kgl.
råd i Estland. 1338: 73. — 2. B. v. Kramon,
grev Johan 3.S kansler. 1337: 30. — 3. B.,
søn af hr. Bertram i Estland. 1230: 210
(uægte).
Billa, Bills se Johan.
Birger, forhen konge af Sverige. 1339: 178.
Bjarne af Bjarkø, norsk stormand. 1288: p.
160.
Bjørn Tordsen (i Halland). 1339: 181.
Blanca, dronning af Sverige. 1338: 83.
Biente se Esger.
Blixen se Henrik, Otto, Rudolf.
Bo: 1. B. Falk, væbner. 1337: 11. 1338: 109.
—2.B. Jonsen, erhverver pant i Mogenstrupmølle. 1337: 53. — 3. B., biskop Oluf af
Revals broder. 1337: 52.
Bokholt se Henrik.
Bonde Jakobsen, betænkes i lundekanniken
Torben Larsens testamente. 1337: 44.
Bonde se Oluf, Peder.
Bonifacius: 1. B. 8., forhen pave. 1323: p.
164. 1338: 116. — 2. B. 9., pave. 1400: p.
161. 1398: p. 161.
Bork (Borken) se Gerhard.
Brockdorf se Eggert, Nicolaus.
Broder: 1. B., præst i Vadensjo. 1337: 44. —
2. B. fra Tofting. 1337: 40.
Brok se Niels, Peder.
Brun se Henrik, Jens, Niels, Peder.
Brygger se Hemming.
Bugge se Niels, Torsten.

Bugislav 5., hertug af Pommern-Wolgast.
1337: 41.
Butze se Niels.
Bymand se Henneke.
Bæger se Jens.
Bæsing se Oluf.
G

Cecilie: 1. C. ~ Esger Pedersen. 1338: 89. —
2. G. ~ Jon Grubbe. 1338: 90. — 3. C.,
enke efter hr. Anders Pedersen. 1337: 10,
32. — 4. C., enke efter Niels Klemensen.
1337: 22. — 5. C., enke efter Henrik Fre
deriksen. 1338: 93. — 6. C., enke efter Jens
Kalv. 1318: p. 163. — 7. G., datter af hr.
Peder Ebbesen. 1306: p. 162.
Clemens 3., forhen pave. 1338: 97.
Clemens 4., forhen pave. 1337: 20, 36.
Cudeman, hertug Valdemar 3.S vasal. 1339:
138.
D

Dag, Tyge Degns svend. 1338: 107.
David, præst i Lund. 1337: 44.
Degn, i Stoense. 1339: 141; se også Jens,
Povl, Svend, Thomas, Toste og Tyge Degn.
Detlev: 1. Detlev kaldet Struve v. Rantzau,
ridder. 1338: 108. 1339: 139. — 2. D.
Rastorp (Rostrup), ridder, generalbefuldmægtiget for biskop Jens af Roskilde. 1338:
75. 1339: 134. — 3. D. Rutze af Tütten
dorf. 1338: 114. — 4. D. Sehested, væbner.
1337: 12. — 5. D., fæster i Tüttendorf.
1338: 114.
Dietrich, Didrik: 1. D. v. Aldenburg, høj
mester for den tyske orden. 1339: 145, 147.
— 2. D., abbed i Riddagshausen. 1337: 26.
— 3. D., præst i Altenkirchen. 1339: 140. —
4. D. Scheel, borgmester i Stralsund. 1338:
85.
Dolen se Valdemar.
Duc se Peder.
Dylmer se Henrik.
Dørstfæld se Herman.
E

Ebbe: 1. E. Jensen, kannik i Roskilde. 1337:
19. — 2. E. Aks, pantsætter gods i Ko
stræde. 1339: 196. — 3. E. Galt, ridder.

Edvard—Giselbert
1339: 201. — 4. E. Jensen, på Haderslev
Herredsting. 1339: 186. — 5. E. Lejle,
borger i Helsingborg. 1338: 110. — 6. E.
Lille fra Bredsten. 1338: 63.
Edvard 3., konge af England. 1339: 143, 149.
Eggert: 1. E. v. Alverstorp, væbner i hertug
Valdemar 3.s tjeneste. 1337: 45. 1339: 138.
— 2. E. Brockdorf, holstensk ridder. 1337:
30.
Eilard v. Wrangel, livlandsk ridder. 1338: 84.
Elisabeth: 1. E., enkehertuginde af Pom
mern. 1337: 41. — 2. E., søster til kantoren
Esger i Ribe. 1338: 89.
Engelbert: 1. E., biskop af Dorpat. 1338:
84. — 2. E. v. Tisenhusen, livlandsk ridder.
1338: 84.
Erik: 1. E. 4. Plovpenning. 1263: p. 157. —
2. E. 5. Glipping. 1268: p. 158. 1280: p. 158
(uægte). 1270: 217 (uægte). 1280: 219
(uægte). — 3. E. 6. Menved, konge. 1289: p.
160. 1296: p. 161. 1318: p. 163. 1337: 33.
1338: 92. 1339: 176. — 4. E. 2., forhen
hertug af Slesvig. 1338:67,108.1339: 139.—
5. E., forhen herre af Langeland. 1338: 81.
— 6. E. 1., hertug af Sachsen-Lauenburg.
1338: 64. 1339: 138. — 7. E., betænkes i
fru Margretes testamente. 1339: 141. —
8. E., konge af Danmark (uægte): 1093:
206. 1206:207. 1207:208. 1210:209. 1345:
213- 1350* 215.
Erling Vidkunnsøn, norsk stormand. 1338:
83Esbern: 1. E. Karlsen. 1272: p. 158. — 2. E.
Vagnsen, hr. 1260. p. 157.
Ese, moder til ærkedegnen Tyge i Ribe.
1337:21.
Esger: 1. E., ærkebiskop af Lund. 1323:
p. 164, p. 165. — 2. E., kantor i Ribe og
kannik i Århus. 1338: 69, 89. — 3. E.
Biente, alterpræst i Lund. 1337: 42. —
4. E. Pedersen
Cecilie. 1338: 89. —
5. E. Povlsen, betænkes i kantoren Esgers
testamente. 1338: 89.
Eskil Krage, ridder. 1329: p. 164. 1337: 11.
Essen se Wennemar.
Eufemia: 1. E. ~ Kristoffer 2. 1339: 173. —
2. E. ~ Albrecht 2. af Mecklenburg. 1339:
187.

*75

Everhard Wesler, borger i Lübeck. 1337: 30.
F

Fale se Henneke, Herman.
Falk se Bo.
Felyce se Mikul.
Filip, Novogrods udsending. 1338: 84.
Fliri sejens.
Foged se Henneke.
Folmer Folmersen, mageskifter jord med
Jon Grubbe. 1338: 78.
Fos se Klaus.
Frederik: 1. F., ærkebiskop af Riga. 1338: 84.
— 2. F. v. Neuss, subdelegeret pavelig dom
mer. 1337: 17. — 3. F., munk i Eldena.
1338: 74Frende Asmundsen af Harrie* 1331: p. 169.
Fri se Gerlak.
Friis se Jens, Katheman, Peder.
Frost se Jakob.
Fulmen se Henrik.

G

G. Smith, fæster i Lille Snøde. 1339: 141.
Galt se Ebbe.
Gandersberg se Konrad.
Geet se Jens.
Gerbert, kannik i Århus. 1338: 92.
Gerhard: 1. G. v. Xanten, kannik i Køln.
1337: 17. — 2. G. 3., greve af Holsten.
1323—34: p. 163. 1326: p. 168. 1337: 11,
16, 31, 62. 1338: 64, 65, 66, 69, 91, 94, 102,
120. 1339: 138, 150, 162, 171, 204. — 3. G.
5. greve af Holsten. 1339: 138. — 4. G.,
greve af Hoya, halvbroder til grev Adolf
af Schauenburg. 1339: 138. — 5. G. af
Bork (Borken), borger i Ribe. 1337: 15.
1338: 85.
Gerlak: 1. G., franciskanerkustos i Roskilde.
1337: 1. — 2. G. Fri, borger i Roskilde.
1338: 101.
Gertrud: 1. G. ~ Jens Eriksen af Bursø.
1338: 117. — 2. G. Jensdatter, enke efter
Bo Falk. 1338: 109. — 3. G., enke efter hr.
Jens Bondesen. 1339: 186.
Giselbert, greve af Holsten og udvalgt biskop
af Halberstadt. 1339: 138, 171.
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Gisike — Henrik

Gisike, forhen biskop af Odense. 1304—05:
p. 162.
Gisle Elineson, svensk ridder. 1339: 187.
Gjord Mogensen, Peder Mogensens søstersøn.
1339: 166, 167, 170.
Gleichen se Henrik, Herman.
Glysing se Puke.
Godendorp se Timme.
Godfred: 1. G., kældermester i Doberan.
1337: 26. — 2. G. Lensahn, borgmester i
Stralsund. 1339: 140.
Godrik Jakobsen, borger i Malmø. 1338: 93.
Godskalk Witte (Limbæk), foged i Ribe.
1338: 94.1339:138.
Grimmel, betænkes i fru Margretes testa
mente. 1339: 141.
Gris, betænkes i kantoren Esgers testamente.
1338:89.
Grubbe se Ivar, Jakob, Jon og Peder.
Gudmund Luciesen, forhen kannik i Lund.
1338: 80.
Gudserk Åstredsen i Hunneberga. 1338: 104.
Guido: 1. G. forhen kardinal. 1337: 20, 36. —
2. G., Erik 6. Menveds kansler. 1337: 44.
Gunhild, betænkes i fru Margretes testamente.
1339: 141.
Gustav Tunesson, svensk ridder. 1339: 183.
Gyncelin, oldermand i Roskilde. 1337: 19.
Gynceke Gyncelinsen, borger i Roskilde.
1337: 1. 1338: 101.
Gynther, præst i Horby. 1323: p. 164. 1330:
p. 169.
Gøde: 1. G., kannik i Ribe. 1337: 21. 1338:
69, 89, 105, 129. — 2. G. Iversen, på
Hviding herredsting. 1337: 21.
Gødeke: 1. G. Jakobsen, i Vendsyssel. 1337:
28. — 2. G. Mogensen, væbner. 1337: 34.
1338: 121, 122. — 3. G. v. Wikkede, borger
i Stralsund. 1339: 140.
Gønge se Åstred.
H

Hågen: 1. H., præst i Ribe. 1338: 87, 91, 94.
— 2. H., udvalgt abbed i Tommerup.
1339: 166, 167, 168, 170.
Håkon: 1. H., biskop af Oslo. 1264: p. 157.—
2. H., biskop af Bergen. 1338: 83. — 3. H.
Mattsson, gælker i Skåne. 1339: 156.

Hård se Jakob.
Haldor Ogmundarsøn, norsk skriver. 1339:
>57Halvard: 1. H., biskop af Hamar. 1338: 83.
— 2. H., hr., vistnok præst, betænkes i
lundekanniken Torben Larsens testamente.
1337: 44.
Harald: 1. H., kommendator for Johanni
terne i Odense. 1339: 135. — 2. H., hr.,
forhen Erik 4. Plovpennings marsk. 1259:
P- 157Hartvig Reventlow, ridder. 1339: 138.
Hase se Ove.
Hasenberg sejens.
Helene, datter af Niels Rane. 1337: 10, 29, 32.
Hellembert, biskop af Slesvig. 1337: 14, 40.
1338: 99, 108. 1339: 139, 171.
Helmold v. Saghe, ridder, kongelig råd i
Estland. 1338: 73.
Hemming: 1. H., ærkedegn i Roskilde.
1338. 116. 1339: 152. — 2. H. Klemensen,
fæster i Halleby. 1339: 153. — 3. H. Mad
sen, får låsebrev på gods i Hellested. 1337:
50, 51. — 4. H. Pedersen, bevidner brev af
Peder Nielsen i Barsebåck. 1339: 190.
Henneke: 1. H. Bymand, »høvisk mand«.
1339: 177. — 2. H. Fale, borger i Ribe.
1338: 105. — 3. H. Foged, borger i Odense.
1337: 47. — 4. H. Moltke ~ Kristine.
1338: 113. — 5. H. Skagen, borger i
Malmø. 1338: 93.
Henrik: 1. H., biskop af Lubeck. 1337: 36. —
2. H. provst i Roskilde. 1337: 15, 25, 43.
1338: 75, 116. 1339: 152. — 3. H., abbed i
Amelungsborn. 1337: 26. — 4. H., abbed
i Eldena. 1338: 74. — 5. H., dominikaner
prior i Stralsund. 1338: 85. — 6. H. Bokholt, kannik i Lund. 1338: 107. — 7. H.
Brun, kannik i Ribe. 1338: 87. — 8. H. 3.,
konge af England. 1221: 217, note—9. H. 2.,
søn af grev Gerhard 3. af Holsten. 1338:
120. 1339: 162. — 10. H. 3., greve af
Schwerin. 1338: 64. 1339: 138. — 11. H.,
greve af Gleichen. 1207: 208 (uægte). —
12. H. Blixen, ridder. 1270: 218 (uægte). —
13. H. Dylmer, borger i Ribe. 1338: 87. —
14. H. Frederiksen, borger i Lund. 1338:
93. — 15. H. Fulmen, ridder. 1270: 218

Henze—Jacob
(uægte). — 16. H. v. Lode, væbner og
kongelig råd i Estland. 1338: 73. — 17. H.
Nielsen, ridder. 1338: 76, 130. — 18. H. v.
Parenbeke, ridder og kongelig råd i Est
land. 1338: 73. — 19. H. Pedersen af Næs
byhoved. 1337: 7. — 20. H. Pedersen,
Markvard Stoves svigersøn. 1337: 43, 46
(=nr. 19?). — 21. H. Pedersen, i Halland.
1338: 104. — 22. H. v. Pleskau, ordens
ridder. 1338: 84. — 23. H. Vejle, i Hel
singborg. 1339: 200. — 24. H. Wend,
ridder og forhen høvedsmand i København.
1339. J59- — 25. H. v. Virkes, ridder og
kongelig råd i Estland. 1338: 73. — 26. H.
Witte (Hwitt), borger i Odense. 1337: 47.
— 27. H. v. Wrangel, ridder og kongelig
råd i Estland. 1338: 73.
Henze: 1. H., kanniken Tyge Degns vikar.
1338: 107. — 2. H. Ubbesmåg, borger i
Ribe. 1337: 21.
Henzike: 1. H., hr., vistnok præst. 1337:
44. — 2. H. af Saxtorp. 1337: 44. — 3. H.
Ratzeburg, kongelig høvedsmand. J324(?):
p. 166.
Herman: 1. H., biskop af Øsel. 1338: 84. —
2. H., abbed i Lehnin. 1337: 26. — 3. H.
Gerhardsen, præst i Sæby, kannik i Ros
kilde. 1337: 55, 56. — 4. H., præst i Jystrup. 1337: 34. — 5. H., greve af Gleichen.
1338: 77. — 6. H. Brygger, borger i Ros
kilde. (1337): 47. — 7. H. Dørstfæld, bor
ger i Ribe. 1338: 105. — 8. H. Fale, borger
i Ribe. 1338: 105. — 9. H. Krevet, skæn
ker gods til Antvorskov kloster. 1338: 125.
— 10. H. Krüdener, borgmester i Lübeck.
1270: 218 (uægte). — 11. H. Papenhagen,
borgmester i Stralsund. 1339: 140. —
12. H. Rok, borger i Odense. 1337: 47. —
13. H. Stympel, rådmand i Reval. 1339:
158. — 14. H. v. Toys, ridder og kongelig
råd i Estland. 1338: 73.
Hertze se Nicolaus.
Hilton se Robert.
Hiært se Niels.
Hjort se Ingvar.
Holger, provst i Lund. 1334: p. 170. 1339:
179, 183.
Holk se Jon.
2. Række XII. — 12
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Hoya se Gerhard, Johan.
Hunvard fra Tofting. 1337: 40.
Hvas se Lars.
I

Inge: 1. I.
Broder fra Tofting. 1337: 40.
— 2. I.
Jens, broder til kantoren Esger
i Ribe. 1338: 89.
Ingeborg: 1. I., dronning af Norge. 1264: p.
157. — 2. L, hertuginde af Halland og
Samsø. 1337: 34. 1339: 157. — 3.1. ~ Niels
Bugge. 1337: 48. — 4. I. ~ Niels Jonsen
af Glivarp. 1339: 179. — 5. I.
Peder
Mogensen. 1339: 172.
Ingefred af Ganløse, datter af Peder Jonsen,
enke efter Lave, marsk. 1337: 34, 35.
1339: 193Ingemar Troelsen, fader til Jens Kalv. 1339:
J54*
Ingerd ~ Lars, svend hos kantoren Esger
i Ribe. 1338: 89.
Ingvar: 1. I. Hjort, forhen høvedsmand i
København. 1337: 1. — 2. I. Jensen, be
vidner brev af Peder Nielsen af Barsebåck. 1339: 190. — 35 I. Tollesen, i Vend
syssel. 1337:28.
Isarn, ærkebiskop af Lund. 1304—05: p. 162.
Ivan Reventlow, ridder og råd hos hertug
Valdemar 3. 1338: 108.
Ivar: 1. I. Bundesen, kannik i Slesvig. 1338:
108. 1339: 139. — 2. I. Grubbe, Haderslev
h. 1339: 186. — 3. I. Lavesen, Haderslev h.
1339: 186.
J

Jacob: 1. J. Erlandsen, ærkebiskop. 1255—56:
p. 157. — 2. J., biskop af Ribe. 1337: 11.
1338: 87, 89, 96. — 3. J. Povlsen, dekan i
Roskilde. 1337: 19. 1338: 75, 109, 116.
1339: 152. — 4. J. abbed: i Sorø. 1337: 34.
— 5. J., provst for domskolen i Ribe.
1338: 87. — 6. J., magister, Ribe. 1338: 87.
— 7. J. Jærmer, alterpræst i Lund. 1338:
80. — 8. J., præst i Annisse og provst i
Holbo h. 1339: 172. — 9. J., præst i Strøby.
1337: 34. — 10. J., forstander for johan
nitergården Svenstrup. 1339: 163. — 11.
J. Absalonsen (Akselsen, Ulfeld), væbner.

i7Ö

Jens

i o, 34.—12. J. Basse, væbner. 1339:
141. — 13. J. Frost, borger i Næstved.
1339: 198. — 14. J. Grubbe, ridder. 1339:
186. — 15. J. Hård, borger i Odense. 1338:
87, 91, 94, 102. — 16. J. Ingvarsen, søn af
Ingvar Hjort. 1338: 121. — 17. J. Jensen,
betænkes i lundekanniken Torben Jensens
testamente. 1337: 44. — 18. J. Karlsen
(Rane), væbner. 1337: 10, 34, 35. 1339.
123 (af Højby). — 19. J. Nielsen (Rane),
ridder. 1337: 10, 32. 1339: 123 (af Højby).
— 19« J- Nielsen (Rane), ridder. 1337: 10,
32. 1339: 195. — 20. J. Nielsen, Haderslev
h. 1339: 186. — 21. J. Tygesen, borger i
Lund. 1326: p. 168. — 22. J. Øvesen,
selvejerbonde i Holbo h. 1339: 172. —
23. J., søn af hr. Bertram i Estland. 1230:
210 (uægte).
Jens (se også Johan, Jon):
I. Gejstlige: 1. J. Grand, ærkebiskop.
1291: p. 161. — 2. J., forhen biskop af
Slesvig. 1339: 171, 188. — 3. J. (Nyborg),
biskop af Roskilde. 1337: 15, 25, 34, 37,
38, 55, 56, 57- 1338: 74, 75. 1339: 134, 140,
'44, >5', 173, *74- i33°—44: 223 (uægte).
—4.J., biskop af Børglum. 1235 :2O (uægte).
1305: 221 (uægte). — 5. J. biskop af Ros
kilde (hvilken?): p. 161. — 6. J., abbed i
Esrom. 1338: 112. 1339: 172. — 7. J.,
prior i Bosjø kloster. 1337: 8. — 8. J. ærkedegn i Århus. 1338: 89. — 9. J. Bentsen,
kannik i Lund. 1331: p. 169. — 10. J. Brun,
kannik i Ribe. 1338: 87, 94. — 11. J. Thom
sen, kannik i Århus. 1338: 86. — 12. J.
Wesenberg, kannik i Århus, se Johan. —
13. J. Bjørnsen, præst i Finderup. 1339: 153.
— 14. J. Kryl, præst i Ribe. 1338: 87. —
15. J. Rød, sognepræst ved Vor Frue kirke
i Ribe. 1338: 89. — 16. J., forhen præst i
Pårup. 1339: 162. — 17. J., præst i Roager.
1337: 21. — 18. J. fra Sverige, munk i
Knardrup kloster. 1339: 173. — 19. J.,
munk, Tyge Degns skriftefader. 1338: 107.
— 20. J., degn i Stoense. 1339: 141.
II. Verslige: 1. J. Amundsen, væbner.
1339: 172. — 2. J. Basse, betænkes i fru
Margretes testamente. 1339: 141. — 3. J.
Bundesen, ridder. 1339: 186.—4. J. Brun,

borger i Roskilde. 1338: 101. — 5. J. Bæ
ger, væbner. 1338: 92. — 6. J. Degn, Tørrild h. 1338: 63. — 7. J. Ebbesen, Hviding
h. 1337: 21. — 8. J. Eriksen af Bursø, rid
der. 1338: 117. — 9. J. (Eriksen) Krag,
foged i Odense. 1337: 47. — 10. J. Fader
sen, betænkes i lundekanniken Torben Lar
sens testamente. 1337: 44. — 11. J. Flire,
fæster i Stadel. 1338: 89. — 12. J. Friis,
ejer gods i Åbosyssel. 1338: 76. — 13. J.
Friis, sælger eng ved Ribe. 1338: 95
(= 12?). — 14. J. Ged, ridder. 1339: 183.
— 15. J. Hasenberg, ridder. 1337: 29.
1338: 121. 1339: 182. — 16. J. Jakobsen,
på Tørrild herredsting. 1338: 63. — 17. J.
Jensen, Jens Kalvs svoger. 1339: 154. —
18. J. Jonsen, borger i Odense. 1337:
47. — 19. J. Kalv, søn af Ingemar Troelsen.
1339: 154- — 20. J. Kiste, ridder. 1339:
179. — 21. J. Klemensen, Vendsyssel.
1337: 28. — 22. J. Knudsen af Thortorp.
1338: 71. — 23. J. (Jon) Kristinesen,
væbner. 1339: 187. — 24. J. Lekky, marsk.
1207: 208 (uægte). — 25. J. Marsvin, older
mand i Odense. 1337: 47. — 26. J. Mogen
sen af Gunderslevholm (Grubbe). 1337: 29,
34 (Drefeld?). 1339: 195.— 27. J. Mogen
sen (Drefeld). 1337: 29. — 20. J. Mørk, i
Århus stift. 1338: 98. — 29. J. Nielsen af
Varpelev (Rane): 1337: 6. — 30. J. Niel
sen af Teestrup. 1337: 43. — 31. J. Nielsen
af Tuse. 1337: 34. — 32. J. Nielsen, på
Hviding herredsting. 1337: 21. — 33. J.
Nielsen, på Tørrild herredsting. 1338:63. —
34. J. Nielsen, har ejet gods i Stadel.
1338: 69. — 35. J. Nielsen, kantoren Esger
i Ribes brodersøn. 1338: 89. — 36. J.
Olufsen Lunge. 1339: 152. — 37. J. Ove
sen, væbner. 1338: 76. — 38. J. Pape, har
ejer gods i Nørager. 1338: 66. — 39. J.
Pedersen, notar i Lunde stift. 1337: 26. —
40. J. Povlsen, Vendsyssel. 1337: 28. —
41. J. Redesvend, bymand i Søborg. 1339:
110. — 42. J. Skade (Pica), har pantsat
gods i Halleby. 1339: 153. — 43. J. Skofte,
selvejerbonde i Holbo h. 1339: 172. —
44. J. Splitaf, i Ribe. 1338: 102. — 45. J.
Staverskov, Haderslev h. 1339: 186. —

Johan—Konrad
46. J. Timbre, Ebbe Jensens tjener. 1337:

19- J- Tollesen, har pant i Vilsted.
1338: 76. — 48. J. Tuesen, borger i Ros
kilde. 1337: 1. 1338: 101. — 49. J. Uffesen,
ridder. 1338: 100. 1339: 182, 183, 185. —
50. J. Ulvsen, på Tørrild herredsting. 1338:
63. — 51. J., broder til kantoren Esger i
Ribe. 1338: 89.
Johan (se også Jens, Johannes og John): 1. J.
v. Polle, subdelegeret pavelig dommer.
1337: 17. — 2. J. Wesenberg, skoleforstan
der Øsel og kannik i Århus. 1338: 82. —
3. J. forhen abbed i Doberan. 1337: 26. —
4. J. abbed i Dargun. 1337: 26. — 5. J.,
abbed i Marienthal. 1337: 26. — 6. J.,
abbed i Schinna. 1337: 26. — 7. J. v. Velin,
dominikanerprior i Reval. 1339: 176. —
8. J. v. Lippe, munk i Eldena. 1338: 74. —
9. J. Wesent, munk i Eldena. 1338: 74. —
10* J- 3-, greve af Holsten. 1337: 10, 33,
50, 51. 1338: 64, 79. 1339: 138, 150. —
11. J. 3., fyrste af Werle. 1338: 64. 1339:
138. - 12. J. 3., greve af Giitzkow. 1338:
64. — 13. J. 2., greve af Hoya. 1339: 138. —
14. J. Billa (Bills). 1230: 210 (uægte). —
15. J. Kropelin, ridder. 1270: 218 (uægte).
— 16. J. v. Lewenwalde, livlandsk ridder.
1338: 84. — 17. J. v. Parenbeke, ridder og
kongelig råd i Estland. 1338: 73. — 18. J.
van Polanen, hr., hollænder. 1339: 189. —
19. J. v. Putbus (Podebusk), ridder. 1339:
140. — 20. J. v. Snakenburg, ridder. 1270:
218 (uægte). — 21. J. v. Sorsevere, ridder
og kongelig råd i Estland. 1338: 73. —
22. J. v. Uxkull, livlandsk ridder. 1338:
84. — 23. J. Wesent, foged i Stralsund.
1338:85.
Johanne ~ Anders Jensen. 1337: 49.
Johannes 22., pave. 1304—05(1): p. 162.
1323: p. 164, p. 165. 1339: 171.
John: 1. J. af Monceaux, englænder. 1339:
143. — 2. J. af Sturmey, englænder. 1339:
H3Jon (se også Jens): 1. J., forhen præst eller
kannik i Ribe. 1338:87.—2.J. Bentsen,lands
tingshører i Viborg. 1338:76.—3. J. Grubbe,
væbner. 1338: 78, 90.—4. J. Holk, ridder.
1339: 138. — 5. J. Ivarsen, på Haderslev
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herredsting. 1339: 186. — 6. J. (eller Jens)
Jyde, betænkes i fru Margretes testamente.
1339: H1- — 7. J. Lille. 1250. p. 156.
1257* P- *5G- 1265: p. 157. 1267: p. 157.
I268(?): p. 160. — 8. J. Rampe, befuld
mægtiget for Stig Andersen. 1337: 58.
Jyde se Jon og Niels.
Jærmer se Jakob.
K

Kabold se Ludvig.
Kalv se Jens og Cecilie.
Karl: 1. K., ærkebiskop af Lund. 1326:
p.168. 1330: p. 169. 1337:42. 1338:126.—
2. K. Nåskonungsson, svensk ridder. 1339.
183, 187.
Katerine: 1. K., abbedisse i Clara kloster i
Roskilde. 1337: 22. — 2. K., søster til Jens
Friis. 1338: 76. — 3. K., erhverver gods i
Ljungby. 1338: 126.
Katheman Friis, erhverver pantegods af her
tug Valdemar 3. 1337: 61.
Kattela se Robert.
Kerchan, hr. 1271: p. 158.
Kiel se Nicolaus.
Kiste se Jens og Niels Jonsen.
Kjeld: 1. K., kannik eller præst i Ribe. 1338:
87. — 2. K. Absalonsen, kvitterer Gudserk
Åstredsen for gæld. 1338: 104.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., søn af Grev
Gerhard 3. af Holsten. 1339: 162. —
2. K. Fos, erhverver pantegods i Varpelev.
1337: G. — 3. K Krummedige, ridder.
1339: 138. — 4. K. Limbæk, ridder 1337:
62. 1338: 66. — 5. K. v. Rantzau, medejer
af Rågelund mark. 1339: 135. — 6. K.,
arving efter Rolike Skytte. 1338: 77.
Klemens Svendsen, præst i Hallenslev. 1339:
159Knud, Knut: 1. K. Eriksen, ærkedegn i
Lund. 1338: 71. — 2. K. Folkesson, svensk
ridder. 1339: 183, 187. — 3. K. Gerlevsen.
1329: 222 (uægte).—4. K., kammermester.
1207: 208 (uægte).
Konrad: 1. K., forhen abbed i Doberan.
1337: 26. — 2. K. af Gandersberg, væbner.
1337: 34> 43- 1338: 90. — 3. K. Metzeke,
medejer af Rågelund mark. 1339: 135.
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K onstantin — Manulf

Konstantin, abbed i Neuenkamp. 1337: 26.
Kosfeld se Markvard.
Krage se Ekil, Jens Eriksen og Ove.
Krag, betænkes i fru Margretes testamente.
1339: 141.
Kramon se Bertram.
Krevet se Herman.
Kristian: 1. K., præst i Tirup. 1339: 190. —
2. K. Knudsen, i Skåne. 1338: 71. — 3. K.
Knudsen, på Haderslev herredsting. 1339:
186. — 4. K. Stavnsen, Vendsyssel. 1337:
28. — 5. K. af Suanze, på Sjælland. 1339:
163. — 6. K., betænkes i fru Margretes te
stamente. 1339: 141.
Kristine: 1. K., datter af Peder Grubbe, enke
efter Henneke Moltke. 1338: 113. — 2. K.,
frue, betænkes i fru Margretes testamente.
1339: 141.
Kristoffer 2., konge. 1323: p. 164, p. 166.
1329: p. 169. 1337: 11, 31. 1338: 92. 1339:
136, 138, 173.
...... Krog, på Hviding herredsting. 1337: 21.
Krüdener se Herman.
Krulle, betænkes i lundekanniken Tyge
Degns testamente. 1338: 107.
Krummedige se Klaus.
Kryl se Jens.
Kröpelin se Johan.
Kurebasse se Niels.
Küren se Markvard.
Kyrninge se Niels.
Kæp se Niels.

Torben Larsens testamente. 1337: 44. —
10. L. Olufsen, væbner. 1337: 34. — 11.
Lars i Lille Lime. 1338: 63. — 12. L., kan
toren i Ribes svend. 1338: 89. — 13. L.,
lundekanniken Torben Larsens nevø. 1337:
44.
Lave: 1. L., forhen marsk. 1339: 193. —
2. L. Søbjærg, afhænder gods i Tulstrup.
1337: 60.
Laxmand se Peder.
v. Lechtes se Bertold.
van Lecke, hollænder. 1339: 189.
Leeth, fæster. 1338: 87.
Lejle se Ebbe.
Lekky se Jens.
Lensahn se Godfred.
Lewenwalde se Johan.
Lille se Ebbe, Jon, Niels, Thomas.
Limbæk se Godskalk, Klaus, Markvard.
Lippe se Johan.
Lode se Henrik.
Lucie, Tyge Degns søster. 1338: 107.
Ludolf, biskop af Schwerin. 1337: 17, 41.
1338:64.
Ludvig: 1. L. 4., kejser. 1339: 145, 146, 147,
148. — 2. L., markgreve af Brandenburg.
1339: 147, 148. — 3. L. Kabold, ridder.
1270: 218 (uægte).
Lunge se Jens Olufsen, Oluf.
Lyder v. Skinkel, væbner. 1337: 12.
Lykke se Anders, Peder Nielsen.

L

Mads: 1. M., præst i Jelling. 1338: 63. —
2. M. af Flårup, drost, i268(?): p. 160. —
3. M. Godfredsen, har pantsat gods i Helle
sted. 1337: 50, 51. — 4. M. Jensen af
Gunnetved. 1339: 153. — 5. M. Mikkelsen
i Stadel. 1338: 69. — 6. M. Tå, adelsmand.
1337: 29. 1339: 152.
Magnus (se også Mogens), konge af Sverige.
1338: 71, 83, 84, 115, 118. 1339: 136, 137,
156, 157, 160, 164, 175, 178, 182, 183,
185, 187, 205.
Mald, nonne i Ribe. 1338: 89.
Man, betænkes i fru Margretes testamente.
1339: 141.
Manulf i »Rørerne«, hallænding. 1339: 181.

M

Lammin, Vendsyssel. 1337: 28.
Lange Beienfleth, grev Johan 3.s foged.
1337:30.
Langelo se Nicolaus.
Lars: 1. L. Pedersen, præst eller kannik i
Lund. 1337: 44. — 2. L. Pedersen, pebling
i Lunds stift. 1339: 155. — 3. L., pebling i
Ribe. 1338: 87. — 4. L. Hvas, væbner.
1338: 76. — 5. L. Ivarsen, på Haderslev
herredsting. 1339: 186. — 6. L. Jonsen, rid
der og drost. 1327: p. 169. 1339: 138. —
7. L. Jonsen, væbner. 1339: 172. — 8. L.
Karlsson, svensk ridder. 1339: 183, 187. —
9. L. Mogensen, betænkes i lundekanniken
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Margrete—Niels
Margrete: 1. M., dronning, ~ Erik 5. Glipping. 1270: 218 (uægte). 1280: p. 159. —
2. M., datter af Kristoffer 2., ~ markgrev
Ludvig af Brandenburg. 1339: 148. —
3. M. ~ Jakob Basse. 1339: 141. — 4. M
~ Jens Jonsen i Odense. 1337: 47. — 5. M.
Anders, betænkes i fru Margretes testa
mente. 1339: 141. — 6. M., frue, ~ Tyge,
betænkes i fru Margretes testamente. 1339:
141. — 7. M. Josefsdatter
Gregers
Tuesen. 1336: p. 170. — 8. M., jomfru,
betænkes i fru Margretes testamente. 1339:
141. — 9. M., søster til kantoren Esger i
Ribe. 1338: 89. — 10. M., dronning af
Danmark (uægte): 1206: 207.
Markvard: 1. M. Scachtelevent, præst. 1337:
41. — 2. M. v. Kosfeld, lybsk udsending til
Livland. 1338: 84.—3. M. v. Kuren, svensk
ridder. 1339: 187. — 4. M. Limbæk, ridder.
1339: 138. — 5. M. Ruhmor, ridder. 1338:
108. — 6. M. Sehested, ridder. 1337: 12.
1338: 108. 1339: 138. — 7. M. v. Stove den
ældre, grev Johan 3.s råd. 1337: 30, 33,
46. 1339: 142. — 8. M. v. d. Wisch (Ror
land), ridder. 1338: 108. 1339: 138. —
9. M. v. d. Wisch, ridder. 1338: 108. 1339:
138. — 10. M. Wulf, ridder. 1338: 108.
Marsvin se Jens.
Martin 4., pave. 1285: p. 159.
Mejer se Tope.
Merete, underpriorinde i Ribe. 1338: 89.
Mesenick se Mikul.
Metzeke se Konrad.
Mikkel: 1. M., kannik og skolemester i Ribe.
1338: 69, 87, 89, 94. — 2. M. Ringsted,
kannik i Roskilde 1338: 74. — 3. M.,
bryde. 1338: 89.
Mikul Mesenick Felyce, udsending for staden
Novgorod. 1338: 84.
Mogens: 1. M., præst. 1337: 44. — 2. M.
Jensen i Bjærg. 1338:69. — 3. M. Nielsen af
Tuse, væbner. 1337: 34. — 4. M. Todde,
væbner. 1337: 29, 34.
Moltke se Henneke.
Monceaux se John.
Morsing se Svend.
Myndelin se Niels.
Mørk sejens.

N

Nage se Peder.
Nanne Pedersen, kannik i Slesvig. 1338: 67.
Navne: 1. N. Bakkensen. 1329: 222 (uægte).
— 2. N. Tordsen, væbner. 1338: 76.
Neuss se Frederik.
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils): 1. N.,
franciskanerguardian i Stralsund. 1338:
85. — 2. N. 3., fyrste af Werle. 1338: 64. —
3. N. 2., greve af Schwerin (Boitzenburg).
1338: 64. — 4. N. 3., greve af Schwerin
(Tecklenburg). 1339: 138.— 5. N. Brock
dorf, ridder. 1339: 192. — 6. N. Hertze,
tøndemager i Lübeck. 1337: 9. — 7. N. v.
Kiel, ridder og grev Johan 3.s råd. 1337.
33. — 8. N. Langelo, ridder og grev Johan
3.s råd. 1337: 33. — 9. N. v. Vysenbich,
ridder og kongelig råd i Estland. 1338:
73- — 10- N., ridder i Estland, søn af
Tonnsed. 1230: 210 (uægte).
Niels (se også Klaus, Nicolaus og Nils):
I.Gejstlige: 1. N., biskop af Børglum.
1235: 220 (uægte). 1305. 221 (uægte). —
2. N. Ingvarsen, provst i Vendsyssel.
1337: 27. — 3. N. Larsen, kannik eller
præst i Lund. 1337: 44. — 4. N. Pedersen,
kannik eller præst i Lund. 1337: 44. —
5. N., præst i Horne. 1339: 161. — 6. N.,
præst, har afstået en gård i Kostræde.
1339: 196. — 7. N., præst i Mårum. 1339:
172. — 8. N., præst, eksekutor af fru Mar
gretes testamente. 1339: 141. — 9. N. Jyde,
kansler. 1267: p. 157.
II. Verdslige: 1. N. Absalonsen, ridder.
1337* 34, 35, 57* — 2- N* Bertelsen, på
Tørrild herredsting. 1338: 63. — 3. N.
Brok, ridder, 1339: 183. — 4. N. Brun, bor
ger i Ribe. 1338: 95. — 5. N. Bugge, adels
mand i Viborg stift. 1337: 48. — 6. N.
Butze, eksekutor af fru Margretes testa
mente. 1339: 141. — 7. N. Degn, eksekutor
af Torben Larsens testamenet. 1337: 44. —
8. N. Ebbesen, væbner. 1337: 58. 1338.
76. — 9. N. Eriksen, borger i Odense.
1337: 47. — 10. N. Hemmingsen (Henning
sen), borger i Slagelse. 1338: 77. — 11. N.
Hiært, på Haderslev herredsting. 1339:
186. — 12. N. Hyllesen i Hejsager. 1339:
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Nils—Peder

186. — 13. N. Jakobsen, borger i Malmø.
1338: 93. — 14. N. Jensen, landsdommer
på Sjælland. 1339: 163. — 15. N. Jensen
(Sparre). 1339: 29 (=nr. 14?). — 16. N.
Jensen, får skøde på jord i Roskilde. 1337:
47. - 17. N. Jonsen Kiste. 1339: 152, 179.
— 18. N. Jonsen af Glivarp. 1339: 179. —
19. N. Jonsen af Kværkeby. 1337: 34. —
20. N. Klemensen, afdød. 1337: 22. —
21. N. Knudsen, betænkes i Torben Lar
sens testamente. 1337: 44. — 22. N. Kure
basse, borger i Næstved. 1339: 197. —
23. N. Kyrning, ridder. 1337: 44. —
24. N. Kæp, borger i Odense. 1337: 47. —
25. N. Lille af Vissing. 1339: 201. — 26. N.
Marsen i Stadel. 1338: 89. — 27. N. Meretesen i Stadel. 1338: 69. — 28. N. Morten
sen, borger i Lund. 1337: 4, 5, 8. — 29. N.
Myndelin, på Haderslev herredsting. 1339:
186. — 30. N. Odder, i Åbosyssel. 1338:
76. — 31. N. Ovesen, i Stadel. 1338: 69. —
32. N. Pedersen af Kirial. 1329: 222
(uægte). — 33. N. Pedersen af Revs, pant
sætter gods til Stig Andersen. 1337: 58. —
34. N. Rane, ridder. 1337: 47. — 35. N.
Rød, borger i Odense. 1337: 47. — 36. N.
Sommer, væbner. 1338: 76. — 37. N. Spink
i Ting-Jellinge. 1337: 13. — 38. N. Spink,
frænde til nr. 37. — 39. N. Thomsen, ejer
enge ved Ribe. 1338: 69, 95. — 40. N.
Tinde, har gods i Hellested i pant. 1337:
50, 51. — 41. N. Tuesen, erhverver pante
gods i Kostræde. 1339: 196. — 42. N. Tue
sen, væbner. 1334: p. 170. — 43. N. Ubbesen, høvedsmand i Reval. 1230: 210
(uægte). — 44. N. Ulvsen, på Hviding
herredsting. 1337: 21. — 45. N., betænkes
i fru Margretes testamente. 1339: 141.
Nils Abiornsson, svensk ridder. 1339: 187.
Nim se Peder Jensen.
Nuthull se Peter.
Nydholm, betænkes i fru Margretes testa
mente. 1339: 141.
O

Odder se Niels.
Oluf: 1. O., biskop af Reval. 1323: p. 165,
p. 166. 1337: 52. — 2. O. Bonde, betænkes

i fru Margretes testamente. 1339: 141. —
3. O. Bæsing i Awerde. 1336: p. 170. —
4. O. Jensen, på Tørrild herredsting. 1338:
63.—5. O. Lunge, afhænder gods i Rødby.
1339: 192. — 6. O. Pedersen af Nyrup.
1337: 7. — 7. O. Thithersen, betænkes i
Torben Larsens testamente. 1337: 44. —
8. O. Tømmermand, betænkes i Torben
Larsens testamente. 1337: 44. — 9. O.,
betænkes i Tyge Degns testamente. 1338:
107.
Ose Thomasdatter ~ Lars i Lille Lime.
1338: 63.
Otto: 1. O., junker, søn af Kristoffer 2. 1338.
92. 1339: 138. — 2. O., greve af SchwerinTecklenburg. 1339: 138. — 3. O. Blixen,
ridder. 1337: 12. — 4. O. Ployse, borger i
Rendsburg. 1337: 12. — 5. O. Spliet, rid
der. 1339: 162.
Ove: 1. O., kannik eller præst i Ribe. 1338:
89. — 2. O. Essesen, ridder. 1338: 76. —
3. O. Hase, ridder. 1338: 68. — 4. O. Ingvarsen, søn af Ingvar Hjort. 1338: 121. —
5. O. Jensen, søn af ridderen Jens Bunde
sen. 1339: 186. — 6. O. Krage, fredløs.
1338:89.
p

P., provst i Børglum. 1225: 220 (uægte).
Pagh se Peder.
Palle: 1. P. præst i Voldby. 1329: 222
(uægte). — 2. P. Assersen, Vendsyssel.
1337: 28. — 3. P. Reining, på Tørrild her
redsting. 1338: 63. — 4. P. Thomsen, sæl
ger eng ved Ribe. 1338: 95.
Pape sejens.
Papenhagen se Herman.
Parenbeke se Bertram, Henrik, Johan.
Pawel, Novgorods udsending. 1338: 64.
Peder: I. Gejstlige: 1. P., ærkebiskop af
Lund. 1337: 3, 20, 36, 37, 42, 44. 1338: 71,
80, 97, 107, in, 115, 132. 1339. 155, 175,
179, 183, 188. — 2. P. Pagh, biskop af
Odense. 1304—05: p. 162. 1337: 39. 1338:
in. 1339: 135, 162, 180. — 3. P., abbed i
Ringsted. 1339: 34. — 4. P., abbed i Knardrup. 1339: 173. — 5. P., ærkedegn i Ribe.
1338: 87, 89, 105. — 6. P. Due, kannik i

Perdix — Rolike
Lund. 1337: 44. — 7. P. Jensen af Nim,
kannik i Lund. 1338: 107. 1339: 183. —
8. P. Karlsen, kannik i Roskilde. 1338: 74.
1339: 140. — 9. P. Knudsen, kannik i
Lund. 1337: 44. — 10. P. Nielsen, kannik i
Ribe. 1338: 89. — 11. P. kannik og kældermester i Lund. 1339: 183. — 12. P., prior
og kannik i Århus. 1338: 69, 89, 91, 102. —
13. P. Bonde, alterpræst i Lund. 1338: 80.
— 14. P. Jensen, præst i Dalby. 1338: 101.
— 15. P., præst i Græsted. 1339: 172. —
16. P. Jensen, franciskanermunk i Lund.
1337: 44. — 17. P. Pigård, dominikaner i
Odense. 1304—05: p. 162. — 18. P. fra
Sverige, klerk, udsending fra biskop Volrad
af Ratzeburg. 1337: 36, 39.
II. Verdslige: 1. P. Andersen, fæster i
Rønnebæk. 1339: 197, 198. — 2. P. Bagge,
betænkes i Torben Larsens testamente.
1337: 44. — 3. P. Bonde (Rus), betænkes i
fru Margretes testamente. 1339: 141. —
4. P. Brodersen Sknoppe (Skioppe). 1337:
4. — 5. P. Brok, væbner. 1339: 202, 203. —
6. P. Brun, på Hviding herredsting. 1337:
21. — 7. P. Friis, fæster i Stoense. 1339:
141. — 8. P. Grubbe af Stude, ridder.
1338: 113. — 9. P. Grubbe, afdød. 1338:
78. — 10. P. Gødesen, ridder. 1329: 222
(uægte). — 11. P. Jakobsen, hans gods til
skødes Eskil Krage. 1329: p. 169. — 12. P.
Jensen. 1329: 222 (uægte). — 13. P. Jon
sen, ridder. 1337: 34, 35. — 14. P. Kjeld
sen, har solgt gods i Hunseby. 1339: 141. —
15. P. Laxmand, ridder. 1337: 44. —
16. P. Mogensen, ridder. 1339: 166, 167,
168, 169, 170, 172. — 17. P. Nage, betæn
kes i Torben Larsens testamente. 1339: 44.
— 18. P. Nielsen i Barsebåck. 1339: 190. —
19. P. Nielsen Lykke. 1339: 194. — 20.
P. Nielsen, fæster i Mørkhøj. 1338: 113. —
21. P. Pedersen, borger i Helsingborg.
1338: 110, 112. — 22. P. Pilgrim, væbner.
1339: 179. — 23. P. Rytze, til Løgismosegård. 1339: 161. — 24. P. Ræv, betænkes i
kantoren Esgers testamente. 1338: 89. —
25. P. Skåning, borger i Lund. 1337: 3. —
26. P. Stigsen, erhverver pantegods i Gunderup. 1338: 123. — 27. P Tordsen af Sør-
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by. 1338: 124. — 28. P. Tygesen, skøder
gods i Lockarp. 1326: p. 168. — 29. P.
Witte (Hwytte), borger i Malmø. 1338: 93.
Perdix se Agerhønen.
Peter af Nuthull, englænder. 1339: 143.
Petronilla: 1. P. ~ Jens Kiste, ridder. 1339:
179. — 2. P., enke efter Ingemar Trodsen.
1339: 154Pica sejens Skade.
Pigård se Peder.
Pilgrim se Peder.
Plader, betænkes i kantoren Esgers testa
mente. 1338: 89.
Pleskau se Henrik.
Ployse se Otto.
Pogwisch se Wulf.
Polanen se Johan.
Polle se Johan.
Povl: 1. P., ærkebiskop af Nidaros. 1338: 106.
— 2. P. Olufsen, kannik i Århus. 1338: 86.
— 3. P. Jensen. 1329: 222 (uægte). —
4. P. Jursen, har solgt gods i Stadel. 1338:
69. — 5. P. Pedersen Degn, borger i Ros
kilde. 1338: 109. — 6. P., pebling i Lund.
1338: 107.
Puke Glysing, svensk ridder. 1339: 183.
Puncke se Bernhard.
Putbus se Johan.
R

Rampe se Jon.
Rane se Helene, Niels.
Rantzau se Detlev, Klaus, Struve.
Rastorp se Detlev.
Ratzeburg se Henzeke.
Redesvend se Jens.
Reining se Palle.
Reventlow se Hartvig, Ivan.
Revil, til Løgismosegård. 1339: 161.
Rike, forhen kannik i Slesvig. 1338: 108.
1339: *39Rikulv Ebbesen, på Hviding herredsting.
1337: 21.
Robert: 1. R. af Hilton, englænder. 1339:
143. — 2. R. af Kattela, estlænding. 1230:
210 (uægte).
Rok se Herman.
Rolike Skytte, afdød. 1338: 77.
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Rolv— Torben

Rolv d. yngre, borger i Roskilde. 1338: 101.
Rorlanth se Markvard v. d. Wisch.
Rudolf Blixen, væbner. 1337: 12.
Ruhmor se Markvard.
Rutze se Detlev.
Rytze se Peder.
Ræv se Peder.
»Ræveunge«, betænkes i Torben Larsens testa
mente. 1337: 44.
Rød sejens, Niels.
Rønnow. 1250: p. 156.
S

Saghe se Helmold.
Sakse: 1. S. Hemmingsen, borger i Roskilde.
1338: 101. — 2. S. Pedersen, ridder. 1339:
179, 183. — 3. S. Pedersen, Vendsyssel.
1337:28.
Salomon, fæster i Lille-Heddinge. 1337: 6.
Sambor, forhen fyrste af Rügen. 1338: 81.
Saxthorp se Arnold, Henzike.
Scachtelevent se Markvard.
Skagen se Hennike.
Scheel se Didrik.
Sehested se Detlev, Markvard, Sigfred.
Sigfred: 1. S. v. Sehested, ridder. 1337: 12.
1338: 108. 1339: 138, 191. — 2. S., søn af
fornævnte. 1338: 12.
Sigge Magnusson, svensk ridder. 1339: 183.
Simon, biskop af Viborg. 1338: 76.
Sivart Eriksen (eller Svarte Erik?), væbner.
1338: 108.
Skåning se Peder.
Skade se Jens.
Skagen se Henneke.
Skeel se Didrik Scheel.
Skinkel se Lyder.
Skioppe 1
,
> se Peder Brodersen.
Sknoppe I
Skofte sejens.
Skytte se Rolike.
Smith se G.
Snakenburg se Johan.
Sofie ~ Peder Brok. 1339: 203.
Sommer se Niels.
Sorsevere se Johan.
Spink se Niels.
Spliet se Otto.

Splitaf se Jens.
Staverskov se Jens.
Stig: 1. S., forhen abbed i Sorø. 1337: 29. —
2. S. Andersen, ridder. 1337: 58. 1338:
120. — 3. S. Jurisen, har pantsat gods i Ulkestrup. 1338: 77. — 4. S. Nielsen, hans
brev af 1319 vidimeres. 1337: 27, 28. —
5. S. Pedersen, ridder. 1339: 183. — 6. S.
Pedersen (Hak). 1339: 152, 200.
S tove se Markvard.
Strange Andersen (Ulfeld): 1268: p. 158.
Struve, se Detlev kaldet Struve v. Rantzau.
Sturmey se John.
Stympel se Herman.
Støc se Tyge.
Suanze se Kristian.
de Suecia se Jens og Peder fra Sverige.
Svend, Sueno, Sweno: 1. S., biskop af Arhus.
1337: 11. 1338: 82, 86, 89, 92. — 2. S., bi
skop i Børglum. 1235: 220 (uægte). 1305:
221 (uægte). — 3. S. Degn, Peder Mogensens svend. 1339: 169, 172. — 4. S. Morsing, væbner. 1338: 76. — 5. S. Pedersen,
pebling i Lund. 1337: 44.
Søbjærg se Lave.
T
Taa se Mads Tå.
Thekeneburge se Nicolaus og Otto, grever af
Schwerin-Tecklenburg.
Thomas: 1. T. Degn. 1329: 222 (uægte). —
2. T. Lille, sælger en eng ved Ribe. 1338:
95Thoys se Herman.
Tideman Witte, rådmand i Stralsund. 1339:
156.
Timbre se Jens.
Timme: 1. T., underprior i Doberan. 1337:
26. — 2. T., præst i Samtenz. 1339: 140. —
3. T. v. Godendorp, ridder. 1339: 177. —
4. T., fæster i Tiittendorf. 1338: 114.
Tinde se Niels.
Tisenhusen se Engelbert.
Todde se Mogens.
Tonnsed se Nicolaus.
Tope Mejer, årtid i Ribe. 1338: 87.
Torben: 1. T. Larsen, kannik i Lund. 1337:
44. — 2. T. Trodsen, Vendsyssel. 1337: 28.
— 3. T. Pedersen, hr. 1263: p. 157.

Torkil— Vysenbich
Torkil: 1. T., præst i Hvejsel. 1338: 63. —
2. T. Assersen, afhænder gods i Siim. 1338:
128. — 3. T., betænkes i kantoren Esgers
testamente. 1338: 89.
Torsten: 1. T. Bugge, har ejet gods i Skast
sogn. 1338: 69. — 2. T., betænkes i fru
Margretes testamente. 1339: 141.
Toste: 1. T. Degn, på Tørrild herredsting.
1338: 63. — 2) T. Jakobsen, på Tørrild
herredsting. 1338: 63.
Troels: 1. T., provst i Børglum. 1337: 27. —
2. T. Thomsen, Tørrild h. 1338: 63. —
3. T., søn af Ingemar Troelsen. 1339: 154.
Trued: 1. T., forhen provst i Lund. 1338:
80. — 2. T. Nielsen, besegier et brev af
Peder Nielsen af Barsebåck. 1339: 190.
Tue: 1. T., hr., kaldet kardinal. 1254: p. 156.
— 2. T. Tuesen, pantsætter gods i Rønne
bæk. 1339: 199.
Ture, lundekanniken Torben Larsens svend.
1337: 44.
Tybjærg se Bertel.
Tyge: 1. T., biskop af Børglum. 1337: 11, 31.
— 2. T., ærkedegn i Ribe. 1337: 21. —
3. T. Degn, kannik i Lund. 1338: 107. —
4. T. Olufsen, betænkes i Torben Larsens
testamente. 1337: 44. — 5. T. Ottersen, på
Hviding herredsting. 1337: 21. — 6. T.
Støc, betænkes i fru Margretes testamente.
1339: 141. — 7. T. Tolvsen af Grumløse.
1339: 197, 198, 199. — 8. T. Tært i Stadel.
1338: 89. — 9. T. Vindsen, ridder. 1337.
23, 24.
Tært se Tyge.
Tømmermand se Oluf.
U

Ubbesmåg se Henze.
Uffe: 1. U. Nielsen, ridder. 1337: 28. —
2. U. Pedersen af Paddeborg. 1338:121,122.
Ugod Ebbesen. 1329: 222 (uægte).
Ulf: 1. U. Saxason, norsk ridder. 1338: 83. —
2. U., borger i København. 1338: 113.
Urias Jakobsen, kommendator i Odense.
1410. p. 159.
V og W

Vagn se Vogn.
Valdemar: 1. V. 2. Sejr, forhen konge. 1326:
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p. 167. 1337: 33. — 2. V., junker, søn af
Kristoffer 2. 1338: 82,92, 103. 1339. 138,
145, 146, 147, 148. — 3. V., konge af Dan
mark. 1283: 211 (uægte). 1348: 214 (uæg
te). — 4. V. 1., hertug af Sønderjylland.
1256: 216 (uægte). — 5. V. 2. hertug af
Sønderjylland. 1338: 81, 108. 1339: 139. —
6. V. 3., konge af Danmark. 1326: p. 166,
p. 168. 1327: p. 169. Hertug af Sønderjylland. 1337: (1347?). 18. 1337: 45, 6i,
62. 1338: 64, 70, 108, 119. 1339: 133, 138,
139, 184, 191. — 7. V., fyrste af Rostock.
1270: 218 (uægte). — 8. V. v. Dolen, livlandsk ridder. 1338: 84.
Vejle se Henrik.
Velin se Bartholomeus, Johan.
Wend se Henrik.
Wennemar v. Essen, Gotlands udsending.
1338: 84.
Ventura de Adria, biskop Jens af Roskildes
befuldmægtigede ved kurien. 1339: 174.
Wesenberg se Johan.
Wesent se Johan (gejstlig og verdslig).
Wesler se Everhard.
Wikkede se Gødeke.
Vilhelm: 1. V., præst og forstander for Pughus i Ribe. 1338: 87, 91, 94, 102. — 2. V.,
præst i Asmundtorp. 1339: 190. — 3. V. 4.,
greve af Holland. 1339: 189. — 4. V. Pe
dersen, væbner. 1338: 92.
Willeke: 1. W., kannik i Reval. 1339: 158. —
2. W., søn af hr. Bertram i Estland. 1230:
210 (uægte).
Virkes se Henrik.
v. d. Wisch se Albrecht, Markvard, Markvard
Rorland.
Witte se Godskalk, Peder, Tideman.
Vizlav 2. og 3., Wizlaus, forhen fyrster af
Rugen. 1338: 81.
Woghen, bispen af Dorpats foged. 1338: 84.
Vogn Nielsen til Løgismosegård. 1339: 161.
Wollus, købmand fra Novogrod. 1338: 84.
Volrad, biskop af Ratzeburg. 1337: 20, 36,
38, 39Wrangel se Eilard, Henrik.
Wulf se Markvard.
Wulf Pogwisch, væbner. 1338: 108.
Vysenbich se Nicolaus.

STEDNAVNEREGISTER
A og A
Abosyssel (Jylland): 58, 76.
Ahus (Skåne): 205.
Årby (Ars h., Holbæk a.): 152.
Århus (Århus a.): 11, 66, 82,86, 89, 92, 98,
107.
Asum (Odense h., Odense a.): 135, 180.
Aignopo, Eunepv (nu Veski, Estland): 210,
221, 215.
Albrechtsdorf (Femern): 30.
Alkmaar (Holland): 189.
Allerslev (Bårse h., Præstø a.): 142.
Alling kloster (Hids h., Viborg a.): 204.
Alrum (Hing h., Ringkøbing a.): 89.
Altenkirchen (Rügen): 140.
Amelungsborn (Braunschweig): 26.
Anklam (Pommern): 64, 82.
Annisse (Holbo h., Frb. a.): 172.
Antvorskov kloster (Slagelse h., Sorø a.): 125,
193Ars h. (Holbæk a.): 152, 154.
Asmundtorp (Rönnebergs h.. Skåne): 190.
Assendrup (Hatting h., Vejle a.): 161.
Awerde (Bräkne h., Blekinge: p. 170.
Avignon (Frankrig): 2, 31, 40, 48, 49, 73, 98,
106, 117, 136, 155, 171.

B
Barsebäck (Harjagers h., Skåne): 190.
Benstorp (Harjagers h., Skåne): p. 169.
Bergen (Norge): 83, 157.
Bergen (Rügen): 74.
Billeberga (Harjagers h., Skåne): 190.
Bjærg (Hing h., Ringkøbing a.): 69.
Blakeney (England): 149.
Blangsted (Odense h., Odense a.): 39.
Blommeberg (Rügen): 140.
Bogense (Odense a.): p. 169.

Bohus (Sverige): 83.
Bornholm (Bornholms a.): 143.
Bosjö kloster (Frosta h., Skåne): 4, 8, 100,
185 og p. 156, p. 159, p. 160, p. 169.
Boston (England): 149.
Brabant (hertugdømme): 189.
Brandenburg (bispedømme): 17.
Bredsten (Tørrild h., Vejle a.): 63.
Bregnet (0. Lisbjærg h., Randers a.): 120.
Bremen (Tyskland): 17, 41, 99 og p. 159, p.
162.
Broby (Alsted h., Sorø a.): 121, 195.
Brøns (Hviding h., Tønder a.): 184.
Bukhavn (Ny h., senere Kappel h., Sdrj.):
191.
Bursø (Fuglse h., Maribo a.): 117.
Byfleet (England): 143.
Bützow (Mecklenburg): 64.
Bøgelund (forsv. bebyggelse i Snøde s.,
Langeland N. h., Svendborg a.): 141.
Børglum (Børglum h., Hjørring a.): 11, 27,
31, 220, 221.
G
Caswande, Gosowande, Kasvandu (Estland):
211, 123, 215.
Guyuemetze, Guywemetze (Kuimets, Est
land) : 211, 215.

D
Dacia se Danmark.
Dagstorp (Harjagers h., Skåne): p. 156.
Dalby (Ramsø h., Kbh.s a.): 101, 154.
Dalby (Horns h., Frb. a.): 7.
Dalum kloster (Odense h., Odense a.): 194.
Danevirke, (Sdrj.): 64.
Danmark, Dacia: 20, 31, 36, 65, 73, 84, 92,
97> IO3> 136, >43, 145, >46, >49» «5°, 155.

Dargun — Ha velberg
156, 189, 207 og p. 157. — Kirkeprovins:
2, 97, 106.
Dargun kloster (Mecklenburg): 26.
Debildmark (Djurs N. h., Randers a.): 222.
Djurs, N.-h. (Randers a.): 120, 222.
Doberan kloster (Mecklenburg): 26.
Dorpat (Tartu, Estland): 84.
Dover (Frøs h., Haderslev a.): 220, 221.
Drammendorf (Rügen): 140.
Dronningholm (ved Svendborg, Svendborg
a.): 23, 24.
Duvenstedt (nord for Rendsburg): 12.
E
Egebjærg (Bårse h., Præstø a.): 142.
Egebjærg (Vor h., Skanderborg a.): 59.
Eldena kloster (Pommern): 74.
Enslev (Djurs N. h., Randers a.): 120.
Esrom kloster (Holbo h., Frb. a.): 34, 35, 110,
112, 166, 167, 168, 169, 170, 172.
Estland, landet Reval: 73, 84, 92, 145, 146,
147, 148, 211, 212, 214, 215 og p. 157,
P- 159Eunepv se Aignopo.

F
Falster (Maribo a.): 78.
Falsterbo (Skytts h., Skåne): 156, 187 og p.
161.
Fårup (Ribe h., Ribe a.): 87.
Femern (Holsten): 30.
Finderup (Løve h., Holbæk a.): 153.
Flakkebjærg h. (Sorø a.): 193.
Flandern: 189.
Flensborg (Sdrj.): 16.
Fockbeck (nord for Rendsburg): 12.
Fodslette (Langelands S. h., Svendborg a.):
141.
Fogstrup (Vrads h., Skanderborg a.): 202, 203.
Frankfurt (Tyskland): 103, 145, 146, 147,
148.
Frankrig: 162.
Frismerki (England): 143.
Frøs h. (Haderslev a.) p. 163.
Fuglsbølle (Langelands S. h., Svendborg a.):
141.
*Fulesigh (hvor?): 127.
Fyn: 11, 138.
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G
Gaath (nu Oehe, Ny h., Sdrj.): 191.
Gårdbo (Horns h., Hjørring a.): 130, 131.
Gammelby (Ny h., Sdrj.): 191.
Ganløse (Ølstykke h., Frb. a.): 193.
Gelting (Ny h., (senere i Kappel h.) Sdrj.):
191.
Gimlinge (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 124.
Gislov (Skytts h., Skåne): 44.
Glivarp (Jårrestads h., Skåne): 179.
Gotland (Sverige): 84.
Gottorp (Arns h., Sdrj.): 108, 216.
Great Yarmouth (England): 149.
Greifswald (Tyskland): 9, 82, 92, 150, 219 og
p. 158.
Grenå (Djurs N. h., Randers a.): 222.
Grumløse (Bårse h., Præstø a.): 199.
Græsted (Holbo h., Frb. a.): 172.
Grønholt (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 57.
Gudmindrup (Ods h., Holbæk a.): 123.
Guldholm (Strukstrup h., Sdrj.): p. 162.
Gundestrup (Sønderhald h., Randers a.): 72.
Gundsølille (Sømme h., Kbh.s a.): 109.
Gunnetved (nu Selchausdal, Løve h., Hol
bæk a.): 153.
Gunnerslev (0. Flakkebjærg h., Sorø a.):
195Giistrow (Mecklenburg): 64.
Gørding h. (Ribe a.): 105.
H
Haag (Holland): 189.
Haderslev h. (Haderslev a.): 186.
Halberstadt (Tyskland): 17, 171.
Hald h. (nu Sønderhald h., Randers a.): 66.
Haldum (Sabro h., Århus a.): 89.
Halkær (Hing h., Ringkøbing a.): 69.
Halland: 34, 44, 157, 173.
Halleby (Løve h., Holbæk a.): 153.
Hallenslev (Løve h., Holbæk a.): 153.
Hamar (Norge): 83.
Hamburg (Tyskland): 64.
Harderwijk (Holland): 149.
Harjagers h. (Skåne): p. 169.
Harrie, Harjager magle (Harjagers h., Skåne):
p. 169.
Hartlepool (England): 149.
Havelberg (Tyskland): 17,41.
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Havnelev—Lehnin

Havnelev (Stevns h., Præstø a.): 10.
Heddinge, Lille- (Stevns h., Præstø a.): 6.
Hejsager (Haderslev h., Haderslev a.): 186.
Hellested (Stevns h., Præstø a.): 50, 51.
Helsingborg (Skåne): 110, 112, 115, 137, 156,
157, 160, 178, 182, 183, 187, 200.
Helsingør (Frb. a.): p. 166.
Hemmet (N. Horne h., Ringkøbing a.): 89.
Herrevad kloster (N. Asbo h., Skåne): 110,
112.
Hiddensee kloster (Rügen): 151.
Hildesheim (Tyskland): 17.
Himmersyssel (Jylland): 76.
Hjælmsømagle (Tybjærg h., Præstø a.): 90.
Hjælmsølille (Tybjærg h., Præstø a.): 43.
Hofterup (Harjagers h., Skåne): p. 156.
Holbo h. (Frb. a.): 167, 172.
Holderness (England): 143.
Holland: 189.
Holstebro (Hjerm h., Ringkøbing a.): 102.
Holsten: 191.
Horne (hvor?): 161.
Horns h. (Frb. a.): 7.
Horsens (Skanderborg a.): 11.
Hoya (grevskab i Tyskland): 138.
Hundsborg (voldsted ved Rostock): 218.
Hunneberga (Frosta h., Skåne): 104.
Hunseby (Musse h., Maribo a.): 141.
Hvalinge (Himle h., Halland): 44.
Hvejsel (Nørvang h., Vejle a.): 63.
Hviding h. (Tønder a.): 21 og p. 163.
Hyby (Bara h., Skåne): p. 169.
Hälsingland (Sverige): 178.
Højby (Ods h., Holbæk a.): 123.
Horby (Frosta h., Skåne): p. 169.
I
Igelösa (Torna h., Skåne): 42.
Ingelstads h. (Skåne): 107.
Ingelstorp (Ingelstads h., Skåne): p. 169.

J
Jelling (Tørrild h., Vejle a.): 63.
Jellinge (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 13.
Jernkærmark (ved Ribe, Ribe a.): 95.
Jemløse, S.- (Merløse h., Holbæk a.): 10, 29,
32.
Jernved (Gørding h., Ribe a.): 105.

Jonstrupgård (Volborg h., Kbh.s a.): p. 158.
Jylland (se også Nørrejylland): 58, 61, 161.
Jystrup (Ringsted h., Sorø a.): 34.

K
Kammin (Pommern): 17, 41.
Kampen (Holland): 88, 149.
Karitse, Karitzote, Kartse (Estland): 211,
213, 215.
Karkus (Karksi, Estland): p. 161.
Kasted (Hasle h., Arhus a.): 204.
Kayu, Kayw (Kaiu, Estland): 211, 213.
Keldholm (forsv. gård i Vedsted s., Gram h.,
Haderslev a.): p. 162.
Kiel (Holsten): 99.
Kingston-upon-Hull (England): 149.
Kippinge, 0.- (Falsters N. h., Maribo a.): 78.
Kirial (Djurs N. h., Randers a.): 222.
Kirkerup (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): p.
158.
Klein-Rheide (nord for Rendsburg, Sdrj.):
12.
Klåggerdd (Vemmenhogs h., Skåne): 71.
Knardrup kloster (Ølstykke h., Frb. a.): 173.
Kolby (Hing h., Ringkøbing a.): 89.
Kolding (Vejle a.): 177.
Kostræde (Hammer h., Præstø a.): 196.
Kvanløse (Merløse h., Holbæk a.): p. 163.
Kværkeby (Ringsted h., Sorø a.): 34.
København: 1, 113, 159, 165.
Koln (Tyskland): 17, 41, 217, note.
Kopinge, Stora- (Ingelstads h., nu Herre
stads h.): 107.
Kymeculle, Kymenkul (Estland): 210, 211,
215Kållby (Torna h., Skåne): 100, 185.
L
Låsby (Gern h., Skanderborg a.): 201.
Ladenome, Ladenomme (Estland): 211, 215.
Langeland (Svendborg a.): 81, 138, 141,
179Landkirchen (Femern): 30.
Lavensby (Als N. h., Sønderborg a.): 61.
Layala (Estland): 210.
Lebæk (Ny h., Sdrj.): 191.
Lechte, Lechto (Lihu, Estland): 211, 215.
Lehnin (kloster i Brandenburg): 26.

Lempienkorbi—Pårup
Lempienkorbi (Estland): 211, 215.
Lime, Store- (Tørrild h., Vejle a.): 63.
Lime, Lille- (Tørrild h., Vejle a.): 63.
Lindholm (på grænsen mellem Bara, Oxie og
Vemmenhög h., Skåne): 182.
Lindholm (ved Göteborg, Sverige): 187.
Lindeknebel (forsv. bebyggelse i Luggude h.,
Skåne): 44.
Ljungby (Skåne, hvor?): 126.
Livland: 146, 148.
Lockarp (Oxie h., Skåne): p. 168.
Lolland (Maribo a.): 30, 33, 79, 111, 179.
Lomma (Bara h., Skåne): p. 160.
Lose (Risby h., Sdrj.): 191.
Lund (Skåne): Allehelgenskloster: 44. —
Altre: 42, 44, 80. — St. Andreas kirke: 44.
— By og borgere: 3, 4, 5, 8, 93, 115, 164
og p. 168. — Cellerarius: 183. — St. Clemenskirke: 107. — Dekan: 80. — Domini
kanere: 44, 107, 164, 175. — Domkirken,
kapitel og kanniker: 42, 44, 80, 107, 137,
183 og p. 157. — Franciskanere: 44, 107. —
Helligåndshuset: 44, 132 og p. 164. — St.
Jakobskirke: 107. — St. Mikkelskirke: 3,
137, 164, 175. — Pederskloster: 44. — St.
Povls kirke og sogn: 4, 5, 44, 107. —
Provst: 80, 107, 179, 183 og p. 170. —
Sognekirkerne: 44. — Spedalskhuset: 44.
— Stift: 17, 26. — Vestergade: 3. — Ærke
bisp: 3, 20, 36, 37, 42, 44, 71, 80, 97, 107,
in, 115, 126, 132, 155, 175, 179, 183,
188 og p. 156, p. 162, p. 164, p. 165,
p. 168, p. 169. — Ærkedegn: 71, 107.
Lübeck (Hansestad): 9, 17, 30, 36, 39, 41,
45, 64, 65, 82, 84, 92, 149, 150, 159, 165,
191, 218.
Lynge h. (Frb. a.): 34, 35.
Lynn (England): 149.
Lyon (Frankrig): 171.
Lø h., Løgum h. (Tønder a.): p. 163.
Løgismose (Båg h., Odense a.): 161.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 220, 221
og P- 163Lønborg (V. Horne h., Ribe a.): p. 158.

M
Mårum (Holbo h., Frb. a.): 172.
Magdeburg (Tyskland): 17.
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Malmø (Skåne): 93, 115, 182 og p. 161.
Marienthal (Braunschweig): 26.
Marslev (Bjærge h., Odense a.): 135.
Merco (Estland): 211, 215.
Mogenstrup (Hammer h., Præstø a.): 53.
Monasaar (Mohusaar, 0 i Estland): 211, 212,
213, 214, 215.
Mors (Thisted a.): 61.
Mudike (Estland): 211, 212, 213, 214, 215.
Musteuere (Musteri, Estland): 211, 215.
Møgeltønder (Tønder h., Tønder a.): 96.
Molln (Lauenburg): 64.
Mørkhøj (Sokkelund h., Kbh.s a.): 113.

N
Narva (russisk flod): 92.
Nemente (Estland): 211, 212, 213, 214, 215.
Neuenkamp (Pommern): 26.
Neuss (Tyskland): 217.
Newcastle-upon-Tyne (England): 149.
Nidaros (Norge): 106.
Norge: 97, 187.
Norrvidinge (Harjagers h., Skåne): p. 156.
Novgorod (Rusland): 84, 92.
Nyborg (Svendborg a.): 207, 211, 212, 214,
215Nyrup (Fakse h., Præstø a.): 7.
Nysted (Maribo a.): 141.
Næsbyhoved (Odense h., Odense a.): 7.
Næstved (Præstø a.): 33, 52, 90, 173, 196, 197,
198.
Nørager (Sønderhald h., Randers a.:) 66.
Nørrejylland (se også Jylland): 11, 62, 138.
O
Odense (Odense a.): 39, 47, 94, 111, 135, 141,
162, 180, 194, og p. 159, p. 160, p. 162,
p. 163, p. 169.
Oder (flod): 64.
Ordo hospitalis s. Marie Theutonice se Tysk
land, Den tyske orden.
Orebjærg (Horns h., Frb. a.): 7.
Oxie h. (Skåne): 182.
Oyle (Estland): 211, 215.
P
Pårup (Odense h., Odense a.): 162.

Paddeb or g—Sjælland

19°

Paddeborg (nu Sparresholm, Hammer h.,
Præstø a.): 121, 122.
Palkemes (Palms, Estland): 211, 212, 213,
214, 215.
Perille, Pyrgela (Perila, Estland): 210, 211,
215Prag (Praha, Tjekkoslovakiet): 206.
Pyrgela se Perille.
R

Rågelund (Asum h., Odense a.): 135.
Ralswieck (Rügen): 15, 75, 134.
Rambin (Rügen): 140,144.
Ramsø h. (Kbh.s a.): 101.
Randers (Randers a.): 82.
Ratzeburg (Lauenburg): 17, 20, 36, 38, 39,
41,64.
Ravenser (England): 143, 149.
Ravnsbjærg (Hammer h., Præstø a.): 122.
Raydimula (Estland): 210.
Reinfeld, kloster i Holsten: 79.
Rejnstrup (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 13.
Rendsburg (Holsten): 12, 64.
Renge (Stevns h., Præstø a.:): 6.
Rettele (Rätla, Estland): 211, 215.
Reval (Tallinn, Estland): 52, 73, 145, 146,
158, 176 ogp. 159, p. 164, p. 165, p. 166.—
Michaeliskloster: 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215.
Reuela (Estland): 210.
Revs (Revs h., Thisted a.): 58.
Ribe (Ribe a).: 217. — Biskop: 11, 87, 89,
96. — By og borgere: 15, 18, 21, 86, 95,
102, 105. — Dominikanere: 87, 89. —
Domkirke, kapitel og kanniker: 21, 69, 87,
89, 91, 94, 105- — Foged: 94. — Francis
kanere: 87, 89. — St. Hansgade: 87, 91,
94, 102. — St. Hanskirke: 87. — Hellig
åndshuset: 87, 89. — Kantor: 69, 87, 89,
91. — St. Mikkelskirke: 87. — Nonneklo
ster: 87. — Pugflod: 87. — Pughus: 18, 87,
89, 91, 94, 102. — Spedalskhuset: 87, 89.
— Ærkedegn: 21, 87, 89, 105.
Riddagshausen (Braunschweig): 26.
Riga (Letland): 84.
Ring kloster (Vor h., Skanderborg a.): 202,
203.
Ringsted: Kloster: 34. — Landsting: 34, 35,
163 (se også Sjælland).

Roager (Hviding h., Tønder a.): 21.
Rom (Italien): 98.
Roskilde (Kbh.s a.): 10, 19, 32, 33, 38, 50, 51.
— Agnete kloster: 10, 29, 32, 54, 90, 142
og p- 157- — Biskop: 15, 25, 34, 37, 38,
55, 56, 57» 74, 75, '34, '4°, '44, '5', '73,
174, 223. — By og borgere: i, 19, 33, 101,
109. — Clara kloster: 22, 152. — Dekan:
19, 75> IO9» 116> 152. — Dominikanere: 1.
— Domkirke, kapitel og kanniker: 19, 25,
43, 55, 74, 75, 140. — Franciskanere: 1. —
Frue sogn: 46. — St. Knudsgilde: 101. —
St. Olufs sogn: 47. — Provst: 15, 25, 43,
75, 116, 152 og p. 159. — Sakristan: 22. —
Stift: 15, 17, 41, 173. — Ærkedegn: 116,
152.
Rostock (Mecklenburg): 9, 64, 82, 149, 150,
218.
Russele (Estland): 211, 215.
Rügen (Tyskland): 15, 74, 75, 134, 140, 144.
Rødby (Fuglse h., Maribo a.): 192.
Rønde (0. Lisbjærg h., Randers a.): 120.
Rønnebæk (Hammer h., Præstø a,): 197, 198,
>99♦Rørerne (Halland?): 181.

S

Sakskøbing (Maribo a.): 30, 33.
Sallingsyssel (Jylland): 76.
Saluntaken se Solontaken.
Samsø (Holbæk a.): 34, 157, 173.
Samtenz (Rügen): 140.
Saxtorp (Harjagers h., Skåne): 44.
Scarborough (England): 149.
Schaprode (Rügen): 15, 74, 75.
Schinna (Westfalen): 26.
Schlawe (Pommern): p. 158.
Scilmade, Silmele (Silmsi, Estland): 210, 211,
215Schwerin (Tyskland): 17, 26, 41, 64.
Siim (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 128.
Silmele se Scilmade.
Simmerbølle (Langelands N. h., Svendborg
a.): 141.
Simris (Järrestads h., Skåne): p. 163.
Sinarp (Bjäre h., Skåne): p. 164.
Sjælland: 33, 52, 150, 166, 167, 169, 172, 179.

Skåne— T ved
— Høvedsmand: 50, 51. — Landting: 29,
50, 51, 163 (se også Ringsted).
Skåne: 9, 82, 83, 88, 92, 115, 136, 156.
Skadegård (ved Svendborg, Svendborg a.):
23, 24.
Skanør (Skytts h., Skåne): 82, 187 og p. 161,
p. 167.
Skast (Skast h., Ribe a.): 69, 89.
Skibinge (Bårse h., Præstø a.): 142.
Skern (Bølling h., Ringkøbing a.): 89.
Skjerbæk (vandløb i Klaggerod s., Vemmenhbgs h., Skåne): 71.
Skytts h. (Skåne): 182.
Slagelse (Sorø a.): 77.
Slangerup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 35.
Slesvig (Sdrj.) 138, 191. — Biskop: 14, 40,
99, 108, 139, 171, 188. — By og borgere:
67, 70, 119, 216. — Domkirke, kapitel og
kanniker: 67, 108, 133, 139, 171, 188. —
Hertug: se Valdemar 3. — St. Johanneskloster: 14, 114. — Provst: 171.— Stift: 17.
— Ærkedegn: 171.
Slogs h. (Tønder a.): p. 163.
Slæshøj (Haderslev h., Haderslev a.): 186.
Småkær (Tørrild h., Vejle a.): 63.
Smidstrup (Holmans h., Vejle a.): 89.
Snave (Ny h., Sdrj.): 191.
Snøde (Langelands N. h., Svendborg a.): 141.
Snøde, Lille- (Langelands N. h., Svendborg
a.): 141.
Solbjærg (Slagelse h., Sorø a.): 154.
Solontaken, Saluntaken (Estland): 211, 213,
215«
Sonnerud (enemærke i Tørring bymark,
Gern h., Skanderborg a.): 129.
Sorcke (Estland): 211, 212, 213, 214, 215.
Sorø kloster (Sorø a.): 29, 34, 173.
Staby (Hing h., Ringkøbing a.): 89.
Stadel (Hing h., Ringkøbing a.): 69, 89.
Starreklinte (Ods h., Holbæk a.): 55, 56.
Stavern (Holland): 149.
Stavrod (Frosta h., Skåne): p. 169.
Stevns h. (Præstø a.): 50.
Stillinge, 0.- (Slagelse h. Sorø a.): 125.
Stoense (Langelands N. h., Svendborg a.):
141.
Stralsund (Pommern): 9, 17, 41, 75, 81, 85,
134, 140, 144, 149, 150, 151, 156 ogp. 166.
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Struebjærg (ved Svendborg, Svendborg a.):
23, 24.
Strøby (Stevns h., Præstø a.): 34.
Stude (Slagelse h., Sorø a.): 113.
Svendborg (Svendborg a.): 23, 24, 141.
Svenstrup (Ramsø h., Kbh.s a.): 163.
Swine (flod i Tyskland): 64.
Sverige: 83, 84, 97, 106, 187.
Syvce se Søvce.
Sæby (Løve h., Holbæk a.): 56.
Sårslov (Harjagers h., Skåne): p. 157.
Søborg (Holbo h., Frb. a.): 110.
Søby (Gern h., Skanderborg a.): 58.
Søgård (Tørrild h., Vejle a.): 63.
Sømme h. (Kbh.s a.): 46.
Søndemæs (Hviding h., Tønder a.): 184.
Sørby (vistnok Sørbylille (Slagelse h., Sorø
a.): 124
Sørbymagle (V. Flakkebjærg h., Sorø a.):
>93Sørup (Ny h., Sdrj.): 108, 139.
Søvce, Syvce (Estland): 211, 215.

T
Tåsinge (Sunds h., Svendborg a.): 11.
Tamespe, Tammespe (Tammispåå, Estland):
211, 212, 213, 214, 215.
Tamies (Tamsi, Estland): 211, 215.
Tammestrup (Sønderhald h., Randers a.): 72.
Tanderup (Ribe h., Ribe a.): 69.
Teestrup (Ringsted h., Sorø a.): 43.
Tem (Vrads h., Skanderborg a.): 68.
Tersløse (Merløse h., Holbæk a.): 78.
Teuco (Estland): 211, 212, 213, 214, 215.
Tirup (Ronnebergs h., Skåne): 190.
Tjørnehoved (Bårse h., Præstø a.): 142.
Tofting (Ejderstedt, Sdrj.): 40.
Tomes, Tomias (Toomja, Estland): 211, 213,
215«
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne):
166, 167, 168, 170.
Tranekær (Langelands N. h., Svendborg a.):
138.
Try h. (Frb. a.): 35.
Trå (Harjagers h., Skåne): p. 157.
Tulstrup (Gern h., Skanderborg a.): 60.
Tuse (Tuse h., Holbæk a.): 34.
Tved (Ribe h., Ribe a.): 87.
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T vede—Østrup

Tvede, Nr.- (Hammer h., Præstø a.) : 122.
Tvis kloster (Hammerum h., Ringkøbing a.) :
68.
Tybjærglille (Tybjærg h., Præstø a.) : 43.
Tykær (0. Lisbjærg h., Randers a.) : 120.
Tyrseng (eng ved Lomma, Bara h., Skåne) :
p. 160.
Tyskland, Den tyske Orden: 73, 84, 145, 147.
Tystrup (Ars h., Holbæk a.) : 154.
Tüttendorf (Gettorf sogn, Sdrj.) : 114.
Tyvelse (Tybjærg h., Præstø a.) : p. 159, p.
160.
Tølløse (Merløse h., Holbæk a.) : p. 158, p.
160.
Tørrild h. (Vejle a.) : 63.
Tørring (Gern h., Skanderborg a.) : 129.
U

Uaydannemy (Estland): 210.
Udlejre (Ølstykke h., Frb. a.) : 54.
Uggeløse (Lynge-Frb. h., Frb. a.) : 34, 35.
Ulkestrup (Merløse h., Holbæk a.) : 77.
Ullerupgård (vistnok Skærbæk s., Hviding h.,
Tønder a.) : 61.
Uppsala (Sverige): 106, 160 og p. 157.
V og W
Vackewomes, Wackowomes (Vatku, Estland) :
211, 212, 213, 214, 215.
Vadensjô (Rønnebergs h., Skåne) : 44.
Vadsted (Gern h., Skanderborg a.) : 58.
Wagumpere (Waopere, Estland): 211, 215.
Val byvester (nu Valbygård, Slagelse h., Sorø
a.) : p. 161.
Warille, Warile (Estland) : 211, 215.
Warne (flod ved Rostock) : 218.
Varpelev (Stevns h., Præstø a.) : 6.
Vedsted, 0.- (Ribe h., Ribe a.) : 21.
Vejby (Holbo h., Frb. a.): 166, 167, 168, 169,
170, 172.
Vejle (Vejle a.) : 177.
Velling (Hing h., Ringkøbing a.) : 89.
Vendland, Terra Slauorum: 218.
Vendsyssel (Hjørring a.) : 27.

Venedefere, Wenedeuere (Estland): 211, 212,
213, 214, 215.
Verden (Tyskland): 17.
Vesterenge (i Jernkjærmark, Ribe h., Ribe a.):
95Vestermark (i Stoense, Langelands N. h.,
Svendborg a.): 141.
Viborg (Viborg a.): 48, 76 og p. 159.
Videnso (Vihasuu, Estland): 211, 212, 214.
Viksången (Sverige): p. 170.
Vilsted (Slet h., Ålborg a.): 76.
*Winbergen (forfalskning): 217.
Vindebo (Sømme h., Kbh.s a.): 19.
Vireke, Wyreke (Estland): 211, 215.
Virketorp (Harjagers h., Skåne): p. 170.
Wismar (Tyskland): 9, 64, 82, 150.
Vissing (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 201.
Voldby (Djurs N. h., Randers a.): 222.
Womes (Vohma, Estland): 21 o, 211, 212, 213,
214, 215.
Wopele (Oblu, Estland): 211, 215.
Vor kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
59Vordingborg (Præstø a.): 208, 213 og p. 168.
Vrejlev kloster (Børglum h., Hjørring a.): 130,
131.
Vrenhange (Oraniku, Estland): 211, 215.
Vsikule, Vsiculle (Estland): 211, 212, 213,
214, 215.
Vyreke se Vireke.
Væ (Gårds h., Skåne): 118.
Z

Zutphen (Holland): p. 167.
Zwolle (Holland): 149.
Æ

Ærø (Svendborg a.): 11.
0

Ølstykke (Ølstykke h., Frb. a.): 54.
Onnestad (V. Gdinge h., Skåne): 44.
Øresund: 165.
Øsel: 82, 84.
Østrup (Ars h., Holbæk a.): 152.

ORDFORKLARING
årtid: årlig sjælemesse.
absolution: eftergivelse af syndeskyld, synde
straf og kirkestraf.
aflad: eftergivelse af straf for begåede synder,
akolyt: en gejstlig, der har modtaget den høj
este af de fire lavere gejstlige grader (under
præst, diakon og subdiakon, men over
exorcist, lektor og ostiar).
allodialgods, -jord: jord, som besidderen ejer
med fuld ejendomsret, i modsætning til den
jord, over hvilken han kun har brugsret,
navnlig som len.
annater (af annus): første års indtægt af et
ledigt kirkeligt embede; denne indtægt til
faldt for de mindre embeders vedkom
mende bispen, for de større paven.
antifon: egti. vekselsang, korsang af menighe
den delt i to afdelinger, eller med forsanger
og kor; teksten var oprindelig Davids psalmer, senere originale kirkesange (cantica).
apostolisk: udgået fra (henhørende under)
pavestolen, hvis myndighed nedledes fra
apostlen Peter.
artes: de frie kunster, der ifølge Martianus
Capella omfatter grammatik, dialektik,
retorik, aritmetik, geometri, musik og astro
nomi, dyrkedes ved de middelalderlige
universiteters laveste fakultet (artistfakulte
tet), hvoraf nutidens filosofiske og natur
videnskabelige fakulteter har udviklet sig;
artistfakultetets højeste grad var magister
artium (liberalium).
auditør: således kaldes ved kurien de perso
ner, der beskikkes bl. a. til at optage bevis
i en sag.
augustinere: munkeorden dannet med for
billede i et præstefællesskab, som den hel
lige Augustin (død 430) skabte.
2. Række XII. — 13

Ave Maria: liturgisk bøn til jomfru Maria.
Baccalaureus: indehaver af den laveste akade
miske grad.
ban(lysning): udelukkelse fra kirken og dens
nådemidler.
bede: en på fyrstens anmodning vedtagen skat
eller ydelse.
benediktinere: munkeorden stiftet af Bene
dikt af Nursia 529.
beneficium: de til et kirkeligt embede som løn
for tjenesten henlagte formuegodser, der
næst også selve embedet.
birk: en fra herredsinddelingen undtaget ju
risdiktion, der havde særlig ret og doms
myndighed.
bisidder (scabinus): oprindelig (siden Karl
den stores tid) et medlem af et fast dommer
kollegium inden for det tyske riges enkelte
kommuner; i visse stæder udvides dettes
myndighedsområde, idet det kom til at
overtage byrådets rolle.
bol: en efter bolantallet vekslende kvotapart af
en landsbys tilliggende, også et jordmål;
fandt oprindelig anvendelse ved fordelingen
af offentlige byrder.
bord, se fællesbord.
breviarium: den bog, der indeholder alle til
tidegudstjenesten hørende stykker: bøn
nerne, lektionerne og sangene, sædvanlig
vis også Davids psalter.
Bryde: forvalter, bestyrer af gård.
bulle: pavebrev, navnet stammer fra det bly
segl (bulla plumbea), der hang under et
sådant.
bygningsfond: fabrica, kirkens formue.
bymænd: indbyggere i en købing.
cantate (sc. Domino canticum novum): be
gyndelsesordene til introitusbønnen 4. søn-

i94

Ordforklaring

dag efter påske, dernæst betegnelse for selve
søndagen.
cathedraticum: en fast årlig afgift til bispen
af hver kirke i stiftet.
circumdederunt (sc. me dolores mortis): be
gyndelsesordene til introitusbønnen 9. søn
dag før påske (septuagesima), dernæst be
tegnelse for selve denne søndag.
cisterciensere: munkeorden stiftet i 1098 af
Robert i Cistercium.
cluniacensere: munkeorden, stiftet i 910 af
Berno i Gluny.
commune servitium se servispenge.
dagtingning: forhandlingsmøde på en i for
vejen fastsat dag.
damsbånd: jorddæmning ind over marken ved
en mølledam.
danefæ: jordfundne værdigenstande af guld og
sølv, særlig hvad der fandtes i gravhøje fra
den hedenske tid og oprindelig var medgivet
de døde i graven som deres ejendom, men i
kristen tid ansås for herreløst, hvorfor det
tilfaldt kongen.
deger: 10 huder eller skind.
dekan: indehaver af en af de højere værdig
heder ved et domkapitel.
deus omnium (sc. exauditor): begyndelses
ordene til introitusbønnen søndag efter
Kristi legemsfests oktav, dernæst selve denne
søndag.
devolutionsret: den ret, der tilkommer en
højere kirkelig myndighed m.h.t. besættelse
af kirkelige stillinger, som ikke inden for en
bestemt tidsfrist er blevet besat af en lavere
kirkelig myndighed.
diakon: gejstlig grad næst efter præst.
dignitet: fællesbetegnelse for de højeste gejst
lige embeder inden for domkapitlet, f. eks.
ærkedegn, provst og dekan.
distribution: fordeling af årtidepenge og Ign.
blandt de kanniker, der overværer den dag
lige gudstjeneste.
dominikanere: sortebrødre, tiggerorden stiftet
1216 af spanieren Domingo Guzman.
dotering: tildeling af større gaver (faste ind
komster o. lign.) til kloster eller kirke.
drost: navn på den højeste rigsembedsmand i
middelalderen.

drømt: nedertysk udtryk for trimodius d.v.s.
3 hedebyskæpper (å 6 skæpper).
ekskommunikation: udelukkelse af det kirke
lige fællesskab.
eksempt, eksimeret: fritaget for de(n) nærme
ste kirkelige overordnedes jurisdiktion; som
regel om dem, der er fritagne for bispens
jurisdiktion og stillede direkte under paven.
enemærke: ager eller skov uden for fælles
skabet.
esto mihi (sc. in deum protectorem): begyn
delsesorden til introitusbønnen 7. søndag
før påske (quinquagesima), dernæst beteg
nelse for selve denne søndag.
executoria: eksekutionsbrev, der nærmere an
giver, hvorledes en pavelig bestemmelse
skal føres ud i livet.
ex(s)urge (sc. quare obdormis domine): be
gyndelsesordene til introitusbønnen 8. søn
dag før påske; dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
fang: en landsbys el. en herregårds hele om
råde.
fed: de hanseatiske byers afmærkede (lavtlig
gende) områder på skånemarkederne, in
den for hvilke særlige retsregler gjaldt.
fjerding: en fjerdedel af et bol, af en købstad
eller af et herred.
flodemål: det område, der dækkes af vandet,
når dette opstæmmes i en mølledam.
floriner: opr. florentinsk guldmønt, præget år
1251 med en lilje(flos), byvåbnet; senere
taget som mønster ved møntprægningen
flere steder.
foged: oversættelse afaduocatus, den kongelige
eller biskoppelige embedsmand (lensmand),
der forvalter et eller flere herreder med underfogeder (officialer) som medhjælpere.
fogedi: en fogeds embedsområde.
forlover: garant, kautionist.
forved: form for pantsætning, hvorved ejen
domsretten over pantet går over til pant
haveren, hvis pantet ikke indløses til en
givet, kortfristet termin.
franciskanere: gråbrødre, tiggerorden, stiftet
omkr. 1210 af Frans af Assisi.
fravinde (el. afvinde): erhverve ad rettens vej
(ved proces).
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frugt : romerretlig udtryk for udbytte, af kast
ning.
fællesbord (mensalgods) : gods, hvis indtægter
går til et gejstligt samfunds (kapitels el.
lign.) underhold.
fælleshånden: lensretligt udtryk for at flere
på en gang havde del i forleningen.
fællig : løsøre, som tilhører jordens ejer og dyr
ker i fællesskab.
gårdsæde: fæster af et hus med en mindre
jordlod, for brugen af hvilken han som
vederlag præsterede arbejde for ejeren og en
mindre afgift.
gårdsædetoft: den indhegnede plads, der hø
rer til en gårdsædes beboelses- og avlsbyg
ninger.
gaudete (sc. in domino semper) : begyndelses
ordene til introitusbønnen 3. søndag i ad
vent, dernæst betegnelse for selve denne
søndag.
genbrev: 1) en skriftlig forpligtelse svarende til
den modparten har udstedt; 2) skriftligt
vidnesbyrd, der automatisk standser låse
forfølgningen, jf. låsebrev.
generalkapitel : 1 ) den forsamling, der har den
øverste myndighed inden for visse munke
ordener; også om denne forsamlings møde.
2) fuldstændigt kapitelmøde.
generalkoncil: almindeligt kirkemøde under
pavens forsæde.
generalofficial: en bispeofficial, der har uind
skrænket fuldmagt til at optræde på bispens
vegne i verdslige anliggender, til tider også
i gejstlige.
grammontenser : eremitorden stiftet i u.årh.
af Stefan d’Auvergne.
grot (af lat. grossus, stor) : betegner ofte en
beregning efter vægten af et møntsteds store
mønter; i Danmark om mønter fra Tours,
groten, der havde en finvægt på 3,9 gr. sølv.
Den bevarede i tiden 1330-1373 sin sølv
værdi konstant og kom til at spille en grund
læggende rolle i dansk møntvæsen. 12 groter
(værdi lig en guldflorin) kaldtes for en skil
ling grot, og 5 skilling grot regnedes = 15
skilling engelsk = 45 skilling lybsk = 1 lødig
mark sølv (efter kølnsk vægt, 233,8 gr.).
Efter 1373 forringedes mønternes sølvværdi
13'
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væsentligt, den ovenanførte ligning gjaldt
dog i flere århundreder, men grot-lødig
mark er da kun en regningsenhed ikke en
værdienhed.
guardian: forstander for et franciskanerkloster,
gudsfred (treuga dei): den fred, der skulde
råde i helgtiderne, og hvis brud strafledes
af kirken.
gælker: den højeste kongelige embedsmand i
Skåne.
gæst: fremmed købmand eller repræsentant
for en sådan.
gæsteri: pligten til at forpleje en overordnet
(gejstlig eller verdslig) og hans følge.
hageplov: middelalderlig regneenhed, der
dannede grundlaget for beskatning i Ven
den og i Estland.
helgbrud: brud på de kirkelige helligdagsbe
stemmelser.
helligåndshus: helligåndordenens hospitaler.
Denne orden, efter sit symbol duen også
kaldet duebrødrene, havde alene til formål
at pleje de syge.
helligbrøde: bøderne for hellig brøde, hvorved
forstodes vold udøvet i helgtiderne eller på
helligdage; for sådan vold bødedes 3 mark
til bispen, samtidig med at der som ved al
anden vold bødedes til den forurettede og
til kongen.
henlægge: annektere (kirker og kirkegods).
herlighed: indbegrebet af alle øvrighedsret
tigheder {dominium) en fyrste eller jorddrot
kunne have over sine undergivne.
hovedlod: en persons formue.
humiliater: en gren af benediktinerordenen,
oprettet i 12. årh.
højmester: leder af den tyske orden med sæde
i Marienburg.
høvedsmand: øverste befalingsmand på kon
geligt slot.
immunitet: den et gods tillagte fritagelse for at
være undergivet de kongelige embedsmænds
myndighed med hensyn til indkrævning af
skatter, sagefald o. lign.
indgangsbøn: introitusbønnen, hvormed mes
sen indledes.
inhabilitet: uegnethed på grund af medfødte
eller erhvervede egenskaber.
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inkorporere: indlemme.
interlokutorier: domsafsigelser af midlertidig
gyldighed (modsat: slutdom).
investere: højtideligt indsætte i et gejstligt em
bede.
invocavit (sc. me et ego exaudiam): begyndel
sesord til introitusbønnen 1. søndag i fasten
(6. søndag før påske); dernæst betegnelse
for selve denne søndag.
irregularitet: udelukkelse fra at kunne ordine
res eller modtage en højere vielsesgrad.
jubilate (sc. Deo omnis terra): begyndelses
ord til introitusbønnen 3. søndag efter på
ske ; dernæst betegnelse for selve denne søn
dag.
judica (sc. me Deus): begyndelsesord til in
troitusbønnen 5. søndag i fasten; dernæst
betegnelse for selve denne søndag.
justitiar: dommer på kongens retterting.
kamaldulensere: italiensk munkeorden, stiftet
1018 af Ramualdo med hovedvægt på ere
mittilværelsen.
kalatravensere: gejstlig ridderorden, stiftet
1158 af abbed Raimund til værn mod mau
rerne; Calatrava er en kastiliansk ridder
borg.
kammermester: embedsmand, som især har
finansvæsenet og bestyrelsen af skatkamme
ret under sig.
kannik: medlem af et domkapitel eller kolle
gialkapitel.
kanon: 1) del af den katolske gudstjeneste
(messen), 2) regel, bestemmelse.
kanonisk: i overensstemmelse med den kirke
lige lovgivning (Corpus luris Canonici).
kansler: den rigsembedsmand, der stod i spid
sen for kongens kancelli.
kantor: højere gejstlig indenfor domkapitlet,
visse steder med rang af prælat.
kapellan: præster, der i modsætning til sogne
præster kun betjente enkelte personer eller
grupper af personer med de kirkelige sakra
menter.
kapitel: forsamling af ligeberettigede personer
ved samme gejstlige institution, af munke
ved samme kloster, af præster ved samme
kirke (domkapitel eller kollegiatkapitel).
kardinal: de højeste gejstlige i Roms stift; der

skelnes mellem kardinalbiskopper, kardinal
diakoner og kardinalpresbytere.
karene el. quadragene: 1) en fasteperiode på
40 dage. 2) 40 dages offentlig kirkebod eller
eftergivelse af syndestraffe, der kan forlades
ved 40 dages kirkebod.
karteusere: munkeorden stiftet 1084 af Bruno
af Koln.
kogge: et bredt skib med rundet for- og bag
stavn, anvendt især af Hanseaterne.
kollats: 1) overdragelse af kirkeligt embede.
2) sammenkomst i et koster, hvorunder der
læstes højt af Cassians Collationes og ind
toges et mindre måltid.
kollegiatkirke: kirke, der ikke er domkirke,
men hvor gudstjenesten ligesom ved en
sådan varetages af et samfund (kollegium)
af gejstlige.
kollegie: gejstlig sammenslutning.
kollekt: 1) indsamling til kirkeligt formål;
2) del af messen (fællesbønnen: Lader os alle
bede.
kollekter: opkræver af afgifter til paven.
kommendator (komtur): forstander for »huse«
i johanniterordenen og i den tyske orden.
konsekration: bispens indvielse af kirker eller
kirkelige brugsgenstande.
konservator: paveligt ombud, der overvåger
kirkers og fromme stifteisers interesser.
konvent: et klosters munkesamfund.
korporlig besiddelse: romerretligt udtryk, der
betegner den virkelige besiddelse (af et em
bede el. jord), hvis forudsætning er visse
ceremonier.
korporlig ed: ed svoren med hånden på
biblen, en relikvie eller anden hellig ting.
Kristi legemsfest: kirkefest torsdagen efter
trinitatis.
kustode: forstander for en underafdeling af en
ordensprovins hos franciskanerne.
kværsæde: årlig afgift, der ydes i stedet for
leding.
kyndelmisse: missa candelarum, purificatio—
jomfru Marias renselsesfest, den 2. februar,
kældermester: den biskoppelige embedsmand,
sædvanligvis en kannik, der bestyrer de bi
skoppelige indtægter, der indgik i fadeburet
på bispegården,
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kølnsk vægt: vægtenhed, 233,8 g. pr. mark,
låsebrev: kongebrev, der danner afslutning på
den såkaldte låseforfølgning, hvortil hører 4
domsbreve, der fire gange efter hinanden
tildømmer låseforfølgningens iværksætter
det gods, hvorom striden drejer sig; ved
låsebrevet satte kongen ’sagen evindelig
tielse på’.
landbo: fæster på åremål.
landbostavn: en fæstegård.
landstinghører: var i senere tid en til lands
tinget knyttet embedsmand, der fungerede
som stedfortræder for landsdommeren og
havde at underskrive og forsegle landstings
akterne. På dette tidspunkt var det måske
blot et andet navn for landsdommeren.
leding: pligt til at gøre krigstjeneste eller til i
stedet at betale en skat.
lektie, lektion: stykke af den hellige skrift,
kirkefædrene, helgenlegenderne o.s.v., som
oplæses ved gudstjenesten.
livgeding: overenskomst angående en fyrste
lig persons (navnlig en enkes) underhold,
dernæst selve det gods, der tjener til ved
kommendes underhold.
lov, fæste: afgive løfte om at præstere bevis
ved partsed med mededsmænd.
lovbyde: tilbyde slægtninge jord til køb inden
et salg el. tilbyde betaling af en pantegæld
på tinge.
læst: rummål for korn, som varierede (fx. 40
tønder rug og hvede, 48 tønder byg, 80
tønder havre), idet værdien toges i betragt
ning.
lætare (sc. Jerusalem): begynde!sordene til
introitusbønnen 4. søndag i fasten; dernæst
betegnelse for selve denne søndag.
mandsed: (hominium, homagium): troskabs
ed, som aflægges af en lensmand eller herre
mand til vedkommendes herre.
mark: 1 mark = 8 øre å 3 ørtug å 10 el. 12
penninge. 1 mark penge: en vis efter tid
og sted skiftende del af 1 mark sølv. Samme
inddeling bruges om korn, således at den
til penning svarende mindste enhed er en
skæppe; endelig bruges mark som jordmål
om det til udsæd af en mark korn svarende
antal.
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marsk: den rigsembedsmand, som var rigets
øverste hærfører.
matutina: den første morgengudstjeneste, der
holdtes ved daggry »ottesang«.
med(for)lover: garant.
mensalgods: gods, hvis indtægter går til gejst
liges underskud.
messe: den katolske gudstjeneste, ved hvilken
forvandlingen af brød og vin finder sted og
alterets sakramente uddeles.
metropolitankirke: hovedkirke i en kirkepro
vins.
midfastesøndag: fjerde søndag i fasten.
misericordias (sc. Domini cantabo): begyn
delsesordene i introitusbønnen 2. søndag
efter påske, dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
missale: messebog.
montrans: metalgemme, hvori relikvier eller
(især) hostien opbevares, og som på visse
dage fremstilles for menigheden.
morarente: den rente (interesse), som det trods
kirkerettens forbud var tilladt at betinge sig.
nådsensår: det tidsrum, i hvilket en afgået
gejstlig eller hans arvinger har del i embe
dets indtægter.
notar: person, der af paven eller kejseren
er beskikket til at udfærdige eller bevidne
dokumenter.
notarialinstrument: dokument udstedt af en
notar.
nuntius: pavelig udsending der ikke er kardi
nal.
nøglemagten: den myndighed, der er over
draget paven »derved at himmeriges nøgler
er overdraget ham i den hellige Petrus’
person«.
oculi mei: begyndelsesordene til intoitusbønnen på den 3. søndag i fasten dernæst selve
denne søndag.
official: befuldmægtiget stedfortræder for
1) biskop. 2) foged.
officium: embede ved en domkirke, der ikke
medførte en særlig rang for indehaveren (fx.
kældermesteren) i modsætning til indeha
verne af digniteterne (fx. domprovsten).
orbodemål: forbrydelse, der ikke kan sones
ved bod.
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ordensmester: forstander for den tyske orden
i Livland.
orfejde: edeligt løfte om en fejdes ophør.
ottesang: gudstjeneste eller bedetime, som
holdes ved daggry.
otting: ottendedel af et bol.
palliet: skulderbort af uld med sorte kors, som
paven overrækker ærkepispen som tegn på
hans værdighed.
passionssøndag: 5. søndag i fasten
patron: den, der har opført og udstyret en
kirke eller et kirkeligt embede, og sammes
arvinger.
patronatsret: ret til at foreslå præst ved den
kirke, hvis patron man er.
peremptorisk: uden mulighed for udsættelse.
personat: gejstligt embede, hvis indehaver re
præsenterede embedet som juridisk per
son.
pitantia: ekstra forplejning, ekstra portion.
pontifikat: paves regeringstid.
primas: Sveriges: ærkebispen i Lund som
melleminstans mellem paven og ærkebispen
af Uppsala.
priorat: ordensprovins indenfor johanniter
ordenen, dominikanerordenen eller bene
diktinerordenen.
prokurator: 1) sagfører for gejstlige retter,
2) forvalter af et kapitels fællesformue eller
-indtægter.
protomartyr: den første martyr.
provincialminister: leder af en franciskaner
provins.
provincialprior: leder af en dominikaner
provins.
provision: besættelse af gejstligt embede af en
højere el. højeste instans (pavestolen).
provst: gejstlig forstander for et kapitel (dom
provst) eller for et distrikts gejstlighed (her
redsprovst) .
præbende: de indtægter, der er tillagt et givet
kannikedømme.
præmonstratensere: en orden, der levede ef
ter den skærpede Augustinerregel, stiftet af
Norbert af Xanten.
præsentationsret: ret til at foreslå en kandidat
til et gejstligt embede.
pund: 1) møntenhed = 20 skilling grot, ster

ling eller lybsk, 2) kornmål = 1 /12 af en læst
korn.
pønitentiar: pavelig embedsmand, der uddelte
absolution i tilfælde, hvor svære forseelser
var henvist til kurien.
quasi modo geni ti: (sc. infantes), begyndelses
ordene til introitusbønnen 1. søndag efter
påske, dernæst betegnelse for selve denne
søndag.
quinquagesima: 7. søndag før påske, faste
lavnssøndag.
redskud: befordring af kongen eller konge
husets personer, hvilket ydes som pligt.
reminiscere (sc. miserationum tuarum, Do
mine) : begyndelsesordene til introitusbøn
nen 2. søndag i fasten, dernæst betegnelse
for selve denne søndag.
rentesynd: ulovlig rentefortjeneste (modsat
den af kirken tilladte rente; se morarente).
replik: indsigelse mod indsigelse.
reservation: pavens ret til at forbeholde sig
besættelse af ledige gejstlige embeder.
residere: være bosat i stiftsstaden (om kanni
ker).
responsorier: korvekselsange.
retterting, kongens: kongens domstol, der
på kongens vegne forestås af rettere (iustitiarii).
riddermændsmænd el. riddermæssige mænd:
gengiver det latinske militares, mænd, der
af byrd hører til ridderstanden men ikke
har ridderværdigheden.
rota: pavelig domstol.
sakristan: den, der i et kapitel eller kloster
havde institutionens kostbarheder under
sin bevogtning og omsorg.
salve regina: sekvents forfattet af biskop Pe
trus af Compostella til ære for jomfru Maria;
synges efter completoriet, dagens sidste tide
bøn.
sandemænd: nævninger, der skal sværge om
drab, sår, voldtægt, hærværk og markskel
stridigheder.
scabiner: et kollegium i hollandske byer med
både dømmende og administrativ myndig
hed.
sekret: højtstående persons mindre segl (mod
sat »det store segl«).

Ordforklaring
septuagesima: 9. søndag før påske.
servispenge (servitium commune): afgift til
det pavelige kammer af bisper og højere
gejstlige i anledning af deres udnævnelse,
sexagesima: 8. søndag før påske.
sitientes (sc. venite ad aquas): begyndelsen af
introitusbønnen lørdagen efter Lætare (s.d.),
dernæst betegnelse for selve denne lørdag.
skat(kammer)mester: kannik, der leder et
kapitels økonomiske anliggender.
skilling: = solidus = 12 penninge lybsk eller
12 groter eller 12 penning sterling.
skolar: pebling, studerende.
skyldjord: gengiver det latinske terra in censu,
jord i skyld.
sone: opr. nedertysk ord, der betyder 1) for
lig, 2) traktaten om et sådant forlig.
spedalskhus: hospitaler for spedalske, sædvan
ligvis indviet til St.Jørgen og liggende uden
for byerne.
stod: en hingst med en flok hopper (ifl. Jyske
Lov ialt 12 eller flere heste).
stol, St. Peters: kirkefesten Petri ad Cathe
dram den 22. februar.
stud: navn på en fast årlig afgift (i naturalier)
til kongen.
stuf: stykke jord, bl.a. en parcel af en gård,
som ved salg eller gave er kommet på andre
hænder end selve gården.
subdelegeret: bemyndiget af en iudex dele
gatus til at være dommer i hans sted.
svend: gengiver det latinske famulus, der både
kan betyde (den adelige) væbner og (den
borgerlige) svend.
sysselting: ting, der afholdes i de jyske
sysler, og som ikke udøver lovgivende eller
egti. dømmende myndighed, men som dog
i flere henseender benyttedes som de øvrige
ting (f. eks. til skødning o. lign.).
sækulargejstlig: gejstlig, der ikke er under
kastet nogen ordensregel (modsat: regel
bunden).
tamperdag: benævnelse på 4 fastedage ved de
enkelte kirkelige kvartalers begyndelse,
nemlig onsdagen efter askeonsdag, efter
pinse, efter korsets opløftelse (14. sept.) og
efter St. Luciæ dag (i3.dec.). Navnet af lat.
quatuor tempora (de fire tider).
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tingsvidne: skriftlig bevidnelse om, hvad der
foregik på tinge (almindeligt siden begyn
delsen af 14. århundrede).
toft: den til hver gård hørende indhegnede
plads med huse, have o. 1.1 byerne=grund
stykke.
tonsur: kronragning som kendetegn for den
gejstlige stand.
translation: højtidelig overførelse af en hel
gens relikvier.
transsumere (transsumpt): gentage (afskrive)
et ældre brev.
Travenøl: øl fra Trave, d. v. s. lybsk øl.
underkantor (succentor): kantorens under
givne, der forestår klerkenes læsning og sang
i koret under gudstjenesten.
ustunget: gengiver det i latinske vidisser al
mindelige ord: non abolitas; ved at gennemstikke et brev erklærer man det for
ugyldigt.
verdensgejstlig: de gejstlige, der ikke tilhørte
en munkeorden.
vesper: den gudstjeneste, der opr. fandt sted
efter mørkets frembrud, efterhånden alene
eftermiddagsgudstjenesten.
vidisse: dokument, som indeholder afskrift af
et andet dokument og dokumentsudsteder
nes erklæring om, at de har set (på latin:
vidisse) det pågældende dokument samt
deres beskrivelse af samme dokuments til
stand.
vigilier: de gudstjenester, der fandt sted om
natten før en festdag.
vikar: 1) stedfortræder i et gejstligt embede;
2) evig vikar: vikar, hvis stilling var et fast
embede i en domkirke, alterpræst.
virning: værdien af det inventar eller den be
sætning, der er anbragt på en ejendom, og
som skal tilsvares ved fratrædelsen.
vrag(ret): (kongens) ret til det på kysten ind
drevne vrag.
væbner: (armiger, å wapn) adelsmand, der
ikke har opnået ridderværdigheden.
ærkedegn: indehaver af en af de højere gejst
lige værdigheder i et domkapitel.
ærkepræst (archipresbyter): overordnet præst,
der opr. på bispens vegne skulle føre tilsyn
med sognepræsterne i stiftet.

