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1340. 1. januar.

1

Grev Gerhard 3. af Holsten beder greverne Otto og Henrik af Hallermund om
at komme ham til hjælp med alle de riddere og væbnere, de kan hverve.
Afskrift i Hannover.

erhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til de velbyrdige
mænd, junkerne Otto og Henrik, grever af Hallermund, i oprigtig
kærlighed og med hilsen.
Tvunget af nødvendigheden tager vi vor tilflugt til Eder som vore
særlige venner, hos hvem vi håber at opnå hjælp. Vi beder Eder derfor
indtrængende, kære venner, at I med en så stor styrke som muligt ind
finder Eder hos os, og at I bevæger Eders naboer til ligeledes at komme til
os. I skal vide, at vi vil indrømme Eder det tilbørlige prærogativ1), som
tilkommer Eders byrd, og enhver ridder 12 mark og enhver væbner 1 o mark
lødigt sølv for et halvt år; og når I kommer over Elben skal halvdelen
af solden være tjent, og når halvdelen af tiden, i hvilken I skal tjene os,
er gået, skal den anden halvdel være tjent. Endvidere skal vore høvedsmænd, når I har fået føling med os, på den 15. dag efter Eders ankomst
udbetale Eder de penge, som I har brugt på rejsen, og stille Eder sikker
hed for Eders sold og for al skade på Eders ejendele og for løsepenge,
hvis I skulde falde i fangenskab. Og sålænge denne sikkerhed ikke er stillet
af vore høvedsmænd, skal vi sammen med vor søn, herr Henrik, stå som
garant for al skade, som I lider fra I drager fra hjemmet, indtil I vender
tilbage dertil. Til vidnesbyrd om det forudskikkede har vi ladet vore segl
hænge under dette. Givet i det Herrens år 1340 dagen for Herrens om
skærelse.

G

1) d. v. s. en ekstrabetaling.
3. Række. I.

Nr. 2

[i. januar—i. april] 1340

2

1340. [1. januar—1. april]1).

2

Grev Gerhard 3. af Holstens skødebrev på jordegods.
1. Viborg stifts registratur af 1574.

t gammelt skødebrev på latin af grev Gerhard på gods i Hunetorp,
Ersted og Jetsmark. 1340.

E

2. Viborg stifts registratur af 1540^^ (beskadiget).

remdeles findes 14 gamle, små latinske breve i et lidet sort skrin, og
som er bundet sammen og lyder på . . . dom og ej findes, hvor de
... og er en del af seglene af. Fremdeles findes grev . . . brev derhos.
Fremdeles 3 . . .

F

1) brevet må have været udstedt før drabet på Gerhard natten til 2. april.

1340. 5. januar.

3

Ridderen Jens Uffesen forpligter sig til den 1. september at betale Lund dom
kirkes bygningsfond 23 mark penge for en grund i nærheden af hans gård (i Lund}.
Original i det svenske rigsarkiv.

ens Uffesen, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed skylder den hellige St. Laurentii kirkes
bygningsfond i Lund 25 mark i nye skånske penge for en grund, som på
folkemålet kaldes Valtersbad, liggende nær ved min gård mod syd;
denne grund har jeg købt med samtykke og bifald af den ærværdige
fader, herr Peder, ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, og jeg er for
pligtet til på min tro fuldt ud at erlægge betalingen til førstkommende
St. Ægidius’ dag1) uden al hindring. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige
med herr Knuds, ærkedegnen i Lunds segl hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1340 Helligtrekongers dag.

J

1)

i.

september.

4

1340. 5. januar.
Ridderen Jens Uffesen forpligter sig til den 1. september at levere Lund dom

kirkes bygningsfond 6 stykker purpur, som han har lånt af det.
Original i det svenske rigsarkiv.

iß. januar 1340

3

Nr. 6

ens Uffesen, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide at jeg skylder den hellige St. Laurentii kirkes bygnings
fond i Lund 6 stykker purpur til en værdi af 30 mark i nye skånske penge;
dette purpur har jeg modtaget som lån til mit brug af fornævnte kirke, og
jeg eller mine arvinger skal på tro og love under alle omstændigheder
til førstkommende St.Ægidius’ dag1) uden al tvivl udrede dette purpur. Til
vidnesbyrd herom er mit segl tillige med herr Knuds, ærkedegnen i Lunds
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1340 Helligtrekongers
dag.

J

i) i. september.

1340. 8. januar. Reval.

5

Dominikanerne i Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1311 21. marts

om Revals befæstning.
Original i Reval (nu i Göttingen, Staatliches Archivlager).

et samlede dominikanerkonvent i Reval til alle, som får dette brev
at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi erklærer offentlig med dette brev, at vi har set, hørt samt tillige fuldt
ud forstået et åbent brev af den berømmelige fyrste, herr Erik, konge af
Danmark, beseglet med hans ægte segl og uskrabet, ustunget og ube
skadiget i enhver henseende, indeholdende ord for ord som følger: Erik,
af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands hertug (o.s.v. =
DRB II 6 nr. 333).
Til vidnesbyrd herom er vort konvents segl hængt under dette brev.
Givet i Reval i det Herrens år 1340 lørdagen efter Helligtrekongers dag.

D

1340. 13. januar. Viborg.

6

Vitskøl kloster erkender at have solgt sit gods på Læsø til kapitlet i Viborg.
Original i rigsarkivet.

roder Bo, abbed i Vitskøl, og hele det menige konvent sammesteds til
alle, som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med alles
Frelser.
Eftersom der hyppigt plejer at rejse sig strid angående afståelse af ting

B

Nr. 6

zj.januar 1340

4

eller gods tilhørende klostre, især munkeklostre, hvad der i de nærværende
tider ligger klart for dagen, da adskillige — idet manges kærlighed kølnes
og talrige modstanderes træskhed og svig tager til — optændte mere ved
misundelsens tønder end af iver for retfærdighed griber enhver lejlighed
til at yppe strid med rolige og fredelige kirkens mænd angående afståel
sen af deres gods, som har fundet sted i behørig form og ikke uden gyldig
grund, så vil vi derfor, at det skal stå fast for de nulevende og ikke være
skjult for de fremtidige, at vi til større og fuldstændigere sikkerhed med
enstemmigt og enigt samtykke af os alle og af vor overordnede1) har
givet de fromme og gode mænd, provsten og kapitlet ved Viborg kirke,
dette brev angående afhændelsen af noget os fordum tilhørende gods på
Læsø, hvilket på lovlig og gyldig måde er blevet afstået til de nævnte herrer.
For det første erkender vi altså, at vi tidligere har fået nævnte gods på
Læsø fra nævnte herrer på den betingelse, at vi, hvis vi nogen sinde måtte
skille os af med dette gods, uden tvivl skulde sælge det til fornævnte herrer.
Fremdeles af hensyn til den ikke ringe pengesum som vi måtte udrede
til betaling af privilegierne og frihederne hos den herre Kristoffer, fordum
Danmarks konge, så har vi tvunget af ren og skær nødvendighed, idet vi
ikke havde anden udvej end nødtvungent at afhænde vort gods for den
nævnte pengesum, solgt, skødet og hjemlet det oftnævnte gods til oven
for nævnte herrer til en pris, der, når alt er beregnet, er ti gange så høj,
som den vi vides før at have givet dem for dette, hvilket gyldigt og lov
ligt er bifaldet af os alle samt af den ærværdige fader, vor herre abbeden
i Esrom, således som det udførligere indeholdes i de åbne breve, der tid
ligere er udstedt angående dette2). I betragtning af disse og alle andre
omstændigheder forpligter vi os med dette brev til aldrig i fremtiden hver
ken selv eller ved andre, en eller flere, der optræder i vort navn eller i
vor ordens, hverken åbenlyst eller skjult, direkte eller indirekte, med råd,
dåd eller gunst at forstyrre, plage eller overfor nogen dommer, gejstlig
eller verdslig, på nogen måde fortrædige nævnte herrer, provsten og
kapitlet ved Viborg kirke i anledning af afhændelsen af fornævnte gods
på Læsø. Og hvis der på en eller anden måde i fremtiden fra vor eller vor
ordens side med urette rejses kæremål mod afhændelsen af oftnævnte gods,
forpligter vi os med dette brev til fuldt og helt at holde oftnævnte herrer
skadesløse for tab som følge af sikkerhedsstillelse og byrder, som de har
pådraget sig på grund af dette salg og køb imellem os, pådraget såvel
ved betalingen af hovedstolen som ved udlæg, morarenter samt alt andet,

26. januar 1340

5

Nr. 7

som de, hvad Gud forbyde, måtte komme til at bekoste under en proces
eller andetsteds, hvis det skulde blive nødvendigt, og uanset alle betingelser,
privilegier, friheder eller forordninger af ældre eller yngre dato. Dette er
forhandlet i Viborg i det Herrens år 1340 på ottendedagen efter Helligtrekongers dag, i nærværelse af de ærværdige mænd, prioren for domini
kanerne i Viborg med hans broder, guardianen for franciskanerne med
hans broder, samt rådmændene og adskillige andre af Viborgs borgere,
som var særligt opfordrede og tilkaldt hertil og med hvis segl sammen
med vore segl vi har ladet dette brev bestyrke til vidnesbyrd og yderligere
sikkerhed.
1) d. v. s. abbeden af Esrom. — 2) jf. DRB II 8 nr. 287, 288 og 307.
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Hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø afstår sine rettigheder til

Asminderød kirke til kapitlet i København mod at dette lader afholde en årtid for
hendes afdøde Ægtefælle Knud Porse.
Original på universitetsbiblioteket,

ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, Halland og Samsø, til
alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
For at dyrkelsen af Guds navn kan øges og gejstligheden, som tjener
samme, kan fremmes efter fortjeneste og ved gave, skal det være klart for
alle nulevende og fremtidige, at vi med dette brev i vort og vore børns
navn præsenterer kirken i Asminderød til vore kære venner i Herren,
dekanen og kapitlet i København, idet vi for evigt henlægger denne kirke
til skolemesterembedet i nævnte Københavns kirke til ære for den glor
værdige jomfru, og idet vi ved nævnte kirke giver afkald på vore og vore
arvingers eller børns rettigheder, som ifølge kongelig adkomst eller sæd
vane eller på anden måde kunde tilkomme os eller dem indtil denne dag;
dette dog under forudsætning af, at der årligt på dagen før den hellige
jomfru Petronillas dag1) højtideligt og fromt holdes en årtid af den nu
værende og enhver fremtidig skolemester ved kirken i København for vor
elskede herres sjæl, vor kære ægtefælle herr Knud — salig ihukommelse —
forhen hertug af Halland og Samsø, med kannikerne til stede i koret
og med vigilier på 9 lektioner og sjælemesse; fremdeles at der hver
lørdag i den messe, som kaldes Prim2), gøres en speciel forbøn for samme
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vor herre hertugens og hans forfædres sjæle og for vor og vore børns sund
hed og frelse, fremdeles at der tre gange om ugen holdes en messe i Vor
Frue kapel sammesteds på denne måde: første gang om Vor Frue, anden
gang om alle helgener med en kollekt for vor nævnte herre hertugens
sjæl i dem begge, og tredje gang for de afdøde, fremdeles at der hver dag
under højmessen ved højalteret i koret skal finde en særlig kollekt sted for
os, sålænge vi lever, undtagen på de store og dobbelte festdage3). Og
efter vor død skal der finde en særlig kollekt sted for vor sjæl umiddelbart
efter kollekten for vor herre hertugen. Til vidnesbyrd herom og til sikker
ihukommelse har vi ladet dette brev bestyrke med vort segl. Forhandlet
og givet i det Herrens år 1340 dagen efter St. Paulus’ omvendelse.
1) 31. maj. — 2) messen ved solens opgang. — 3) de kirkelige højtider, hvor guds
tjenesten begyndte med vigilier aftenen i forvejen.
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Froder Frodesen pantsætter en gård i Ludserød til Oluf Ebbesen for 10 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

roder Frodesen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg
erkender i sandhed at stå i skyld og gæld til den forstandige og hæderlige
mand, nærværende brevviser Oluf Ebbesen for 10 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt, for hvilke 10 mark sølv jeg med dette brev pantsætter ham
min gård, nemlig en halv mark skyldjord i Ludserød1) med alle dens til
liggender, at indløse ved mig eller mine arvinger på Lynge herreds nær
meste tingdag inden førstkommende Vor Frue fødselsdag2) for nævnte
sum sølv, på den tilføjede betingelse, at hvis jeg svigter til denne betalings
eller indløsningstermin, så skal nævnte gård tilfalde nævnte Oluf eller
hans arvinger at besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er
mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, herr Ingvar præst og
Jakob Skål hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1340 på den
hellige jomfru Marias renselsesdag.

F

1) nu Hø velte. — 2) 8. september.
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1340. 11. februar. Bergen.
Biskop Håkon af Bergen takker herr Erling Vidkunnsøn for tilsendelsen af en

11. februar 1340
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afskrift af overenskomsten mellem kong Magnus og Jens Uffesen (af 133g i. okto

ber) og fortæller, at ifølge rygtet har Sigvid Ribbing bragt en ny overenskomst i

stand.
Afskrift af bisp Hakons kopibog på universitetsbiblioteket.

il herr Erling. Vi takker Eder hjerteligst for afskriften af vor herre
kongens og Jens Uffesens overenskomst1) og for de andre efterret
ninger, som fulgte med, og som vi modtog på St. Blasii dag2) om aftenen
efter aftensangen, samt for al anden venskab, kærlighed og velvilje, som
I altid har vist os. Vi har gjort med denne afskrift som I bad om og
rådede os til: vi har sendt den til ærkebispen3) ved Mariemessens tid om
morgenen derefter .... Her fortælles nu som sandhed, at Sigvid Ribbing
har forhandlet på herr Jens’ vegne, så at han på ny har givet sig i kongens
nåde og opladt og afstået huset4) til ham .... Skrevet i Bergen dagen
efter jomfru Skolastikas dag i det Herrens år 1340.

T

1) jf. DRB II 12 nr. 182. — 2) 3. februar. — 3) ærkebiskop Povl af Nidaros. En
afskrift af overenskomsten indførtes i biskop Håkons kopibog. — 4) borgen Lindholm.
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Grev Gerhard 3. af Holsten slutter en præliminærtraktat med hertug Valdemar 3.
af Slesvig om dennes overtagelse af grev Gerhards panterettigheder i Nørrejylland

for 43.000 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

i Gerhard, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, erkender og
bevidner åbenbart ved dette brev, at vi har henskudt al vor uover
ensstemmelse, som har været mellem os på den ene side og vor kære
onkel1) hertug Valdemar af Slesvig på den anden side, til vore frænder,
de ædle herrer vor onkel hertug Albrecht af Sachsen og vor onkel grev
Gerhard af Hoya1). De har venskabeligt forligt os og gjort skel på den
måde, som står skrevet herefter. For det første, at vi for 43.000 mark lødigt
sølv efter kølnsk vægt skal overlade vor onkel, hertug Valdemar af Slesvig
at indløse og oplade ham til indfrielse landene i Nørrejylland og de
deri beliggende borge, lige så frit som de står os i pant fra kong Kristoffer,
og som vi nu har i vor varetægt, med undtagelse af Varde, som er vort
rette arvegods — det skal vi beholde — og med undtagelse af den halvdel
af Brusk herred, som ligger nærmest sundet ved Middelfart, og med und-
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tagelse af Skanderborghus og det tilliggende fogedi, som tilhører vor
kære fætter grev Johan, og som Markvard Rostrup sidder inde med på
hans vegne. Dette fornævnte sølv skal vor onkel betale os og vore arvinger
på følgende måde: I første omgang skal han betale os 3000 mark lødigt
sølv inden fire uger, 1000 mark skal han betale i klæde, 1000 mark i
voks og i pelsværk og 1000 i løsøre. Betalingen skal han erlægge i Lubeck
eller i Flensborg. Klæde, voks og pelsværk skal han udrede, således som
en købmand kan stå inde for det overfor en anden. Løsøret skal han
udrede, således som to af vore mænd bestemmer, at det er rimeligt. Og
kan de to ikke komme overens, så skal afgørelsen overlades til en opmand,
som de tager dertil. Man skal vælge en af disse tre: herr Henrik Spliet,
herr Hartvig v. Reventlow, Eggert v. Alverstorp. Og vil ingen af disse
tre udføre det, så skal de tage en anden dertil. For dette sølv skal han med
sine mænd stille os sådan sikkerhed, som tilfredsstiller os. Fremdeles
skal han betale os og vore arvinger til førstkommende pinse2) 5000 mark
lødigt sølv og til St. Jakobs dag3) herefter 5000 mark lødigt sølv efter kølnsk
vægt. For disse 10.000 mark skal han som gidsler stille os dem, som er ud
peget dertil og som tilfredsstiller os. Hvis han ikke stiller os disse gidsler,
så skal hans lensmænd, som på hans vegne sidder inde med Ribe, stille
os og vore arvinger sikkerhed for, at de vil tilbagegive os Riberhus og
Ribe by og fogedi for 10.000 lødige mark, således som vi har overdraget
det til dem. Riberhus skal vi holde ham til gode fire uger efter næstkommen
de pinse uden omkostninger. Derefter skal vi regne al skade, som vi redeligt
kan bevise at lide derved, på Riberhus som tillæg til den første sum, og
skal holde det som pant så længe, indtil han indløser det fra os for denne
sums hovedstol og for alle omkostninger. Og bliver de første 5000 mark
sikret ved gidsler eller betalt, så behøver lensmændene ikke overdrage os
Ribe. Bliver endvidere de sidste 5000 mark ikke sikret ved gidsler eller
betalt til St. Jakobs dag, så skal hans lensmænd, som sidder inde med
Kalø, tilbagegive os og vore arvinger borgen Kalø med fogediet, således
som vi har overdraget dem det, og det skal vi holde dem til gode derefter
i fire uger uden omkostninger. Og betaler han os ikke inden fire uger efter St.
Jakobs dag, så skal vi regne al den skade, vi lider derved og som vi rede
ligt kan bevise overfor ham, på borgen Kalø og fogediet som tillæg til
den første sum, og vi skal så længe holde borgen Kalø som pant, indtil
han indløser det fra os for denne sums hovedstol og for afle omkostnin
ger. Og disse fornævnte 10.000 mark kan han udrede os i sølv, i klæde,
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i voks eller i pelsværk og i smør, efter deres værdi, som en købmand kan
stå inde for overfor en anden, og de skal yde os betalingen i staden Lübeck
eller i landet Holsten, der hvor det passer os og vore arvinger bedst,
og betalingen skal vi og vor fætter grev Johan sikre over for alle,
som vil gøre eller undlade at gøre noget efter vor vilje. Fremdeles skal han
pantsætte og overlade som et ret pant for 25.000 lødige mark sølv efter kølnsk
vægt til os og vore arvinger borgen Gottorp med Dänischwold, med Sles
vig og med Flensborg og med alt tilliggende fogedi, og borgen Tønder,
staden og alt tilliggende fogedi, og borgen Tørning og staden Haderslev
og alt tilliggende fogedi. Disse fornævnte borge, lande og tilliggende
fogedier skal vi og vore arvinger have og besidde som et ret pant med al
nytte, med al frihed og med al rettighed og med vasallernes tjeneste
ydelser4), og han skal henvise vasallerne til os, og de skal hylde os som
panteherre, således som vi5) har haft landene. Og især alle kirker og andre
patronatsrettigheder, dem skal vi og vore arvinger bortforlene, medens
landene er pantsat til os. Fremdeles kan han indløse Tønder og Tørning
sammen for 12.000 lødige mark efter kølnsk vægt, og når han vil indløse
disse borge, skal han erlægge betalingen i staden Lübeck eller i landet
Holsten, hvor det passer os og vore arvinger bedst. Fremdeles kan han
indløse Gottorp for 13.000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, og betalin
gen skal han erlægge i Lübeck eller i landet Holsten, hvor det passer os
og vore arvinger bedst, og vi og vor fætter grev Johan skal sikre betalin
gen. Og Gottorp skal være det sidste af panterne, som han indløser.
Endvidere skal vi henvise de lensmænd, som sidder inde med Kolding og
Horsens, til hertugen, og han skal til dem udrede 5000 lødige mark,
hvis deres pantesum løber så højt op. Og hvis deres sum ikke løber så
højt op, så skal man lægge det overskydende beløb til de 13.000 lødige mark
for borgen Gottorp, og han skal med sine mænd sikre det for dem6), som
er dem tilsikret7), således at han ikke volder dem skade på disse borge,
som er pantsat dem6). Fremdeles skal han overlade os og vore arvinger
den halvdel af Brusk herred, som ligger nærmest Middelfart sund, til vort
behov, så vi kan opholde os der, når vi skal sejle over. Og det skal vi
betale ham, således som fire af vore mænd, to fra vor side og to fra hans
side, som vi udnævner dertil, bestemmer, at det er rimeligt. Og kan de
fire ikke komme overens, så skal afgørelsen ligge hos hertug Albrecht af
Sachsen og grev Henrik af Schwerin. Det som de bestemmer derom, og
således som de vurderer det, det skal man slå af på de 5000 mark,
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som han skal betale til St. Jakobs dag. Fremdeles skal vi og vore arvinger
overdrage til hertugen og hans rette arvinger: Ribe, Kalø og Ålborg
med tilliggende fogedier, og alt hvad vi har i Nørrejylland på denne side
af Middelfart sund, bortset fra det, som vi udtrykkeligt har undtaget derfra,
med al frihed og al rettighed, med overdragelsen af patronatsretten til
alle kirker og andre gejstlige len, lige så fri for forpligtelser som vi på
nogen måde har dem. Fremdeles skal hertugen stedse og ubrydeligt holde
alle de breve, som vi har givet, og skal lade enhver mand blive i sine
rettigheder. Fremdeles, hvis nogen skulde rejse retskrav mod os og mod
vore lensmænd angående nogen art overgreb, det være sig i henhold til
gejstlig eller verdslig ret, da skal han med al hans magt bistå os med at
afværge det. Fremdeles, hvad vi har af udestående beder, tiender og andre
retmæssige indtægter i landet, det skal tilkomme os, og hans fogeder,
som sidder inde med hans borge, skal hjælpe os til, at det bliver indbetalt.
Hvis nogen af vore råder, som var tilstede i Ribe, da denne bede blev
lovet os på hele landets vegne, under henvisning til sine rettigheder afsværger
at have lovet os denne bede, så skal han være fri for den. Fremdeles skal
hertugen ikke indgå forbund med kong Kristoffers arvinger, junkerne
Otto og Valdemar, og ikke lade sin søster ægte en af dem, og vi skal ikke
frivilligt lade junker Otto komme løs fra os, medmindre vi gør det med
hertugens samtykke, og vi skal ej heller besvogre os med ham. Fremdeles
skal vi ikke hindre hertugen, vor onkel og vor fætter grev Johan i deres
panter og øvrige gods, som de har i Danmark, og hvis nogen skulde
hindre dem deri, så skal vi hjælpe dem med at værge det med hundrede
mand, hvis det er nødvendigt for dem, og de skal dække vore omkost
ninger, så længe de behøver os. Fremdeles skal vore mænd, som ejer gods i
hertugens og grev Johans herredømme, forblive ved deres gods og skal
deraf yde alt, hvad vore andre mænd yder, og de skal have nytten af deres
gods, således som de havde det, dengang vi først kom i trætte med vor
onkel. På disse vilkår har vi lovet vor onkel hertugen en fuldstændig sone
sammen med vore frænder, som står skrevet herefter, med hertug Albrecht
af Sachsen, med grev Johan af Holsten og junker Johan afWerle, med
grev Henrik af Holsten og med herr Giselbert v. Brunkhorst. De har
med os og for os i troskab lovet og forpligtet sig til, at de, ifald vi på noget
punkt bryder denne sone, skal hjælpe hertug Valdemar mod os, indtil vi
har godtgjort det. Og ifald det skulde ske, at han bliver ved sine lande og
ikke indløser landet Nørrejylland, som han er berettiget til at over-
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veje, så skal han med disse fire nævnte herrer tilsikre os, at han ikke skal
hindre os i vore panter, og hvordan han derefter skal værne os og vore
arvinger heri, det skal afgøres af vor onkel hertug Albrecht af Sachsen og
af grev Henrik af Schwerin, og hvad de afsiger derom, skal man helt og
holdent fuldbyrde. Dette brev er givet og dette er forhandlet i Lübeck i året
1340 efter Guds byrd, første fredag efter den hellige jomfru Skolastikas
dag, under vort segl, som vi til vidnesbyrd om alle disse ting har hængt
under dette brev.
1) »onkel« gengiver det nedertyske »om«, der i fyrsternes sprogbrug ofte betyder
»frænde«, især på spindesiden. I dette tilfælde var hertug Valdemar søn af Gerhards søster
Adelheid, medens Albrecht 4. af Sachsen var søn af Gerhards anden søster Elisabeth.
Der foreligger intet i kilderne om, hvorvidt Gerhard har haft en tredie søster, der har
været gift med en greve af Hoya og moder til grev Gerhard af Hoya. — 2) 4. juni. — 3)
25. juli. — 4) teksten har »manscop der manne«. Bestemmelsen tager sigte på (adels) mændenes generelle pligt til at stå til disposition for landsherren, i krigstid som i
fredstid, med deres svende. — 5) jf. genbrevet nr. 11, hvorfra »vi« fejlagtigt må være
overtaget; der skulde stå »han«. — 6) forlægget har fejlagtigt »ham«, jf. nr. 11. — 7)
d. v. s. i ældre pantebreve.
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Hertug Valdemar 3. af Slesvigs genbrev til foregående brev.
Original i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde hertug af Slesvig, erkender og bevidner
åbenbart ved dette brev, at vi har henskudt al vor uoverensstemmelse,
som har været mellem os på den ene side og vor kære onkel1) grev Gerhard
af Holsten og Stormarn på den anden side, til vore frænder, de ædle herrer
vor onkel2) grev Henrik af Schwerin og vor svoger3) grev Konrad af
Oldenburg. De har venskabeligt forligt os og gjort skel på den måde, som
står skrevet herefter. For det første, at vi for 43.000 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt skal indløse fra vor onkel grev Gerhard af Holsten landene4)
i Nørrejylland og de borge, som ligger deri, således som de stod ham i pant
fra kong Kristoffer, og som han nu har i sin varetægt, med undtagelse
af Varde, som er hans rette arvegods — det skal han beholde — og med
undtagelse af den halvdel af Brusk herred, som ligger nærmest sundet ved
Middelfart, og med undtagelse af Skanderborghus og tilliggende fogedi, som
tilhører grev Johan, og som Markvard Rostrup sidder inde med på hans
vegne. Dette fornævnte sølv skal vi betale ham og hans arvinger på følgende
måde: I første omgang skal vi betale 3000 mark lødigt sølv inden fire uger,
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1000 mark skal vi betale i klæde, 1000 i voks og i pelsvæk og 1000 i løsøre.
Betalingen skal vi erlægge i Lübeck eller i Flensborg. Klæde, voks og
pelsværk skal vi udrede, således som en købmand kan stå inde for det
overfor en anden. Løsøret skal vi udrede, således som to af vore mænd
bestemmer, at det er rimeligt. Og kan de to ikke komme overens, så skal
afgørelsen overlades til en opmand, som de tager dertil. Man skal vælge
en af disse tre: Herr Henrik Spliet, herr Hartvig v. Reventlow, Eggert
v. Alverstorp. Og vil ingen af disse tre udføre det, så skal de tage en anden
dertil. For dette sølv skal vi med vore mænd stille ham sådan sikkerhed,
som tilfredsstiller ham. Fremdeles skal vi betale ham og hans arvinger
førstkommende pinse 5000 mark lødigt sølv og til St. Jakobs dag herefter
5000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt. For disse 10.000 mark skal vi som
gidsler stille ham dem af vore mænd, som er udpeget dertil og som til
fredsstiller ham. Hvis vi ikke stiller ham disse gidsler, så skal vore lensmænd, som på vore vegne sidder inde med Ribe, stille grev Gerhard og
hans arvinger sikkerhed for, at de vil tilbagegive dem Riberhus og Ribe
by og fogedi for 10.000 lødige mark, således som han har overdraget os det.
Riberhus skal han holde os tilgode i fire uger efter pinse uden omkostninger.
Derefter skal han regne al skade, som han redeligt kan bevise at lide der
ved, på Riberhus som tillæg til den første sum, og skal holde det som pant
så længe, indtil vi indløser det fra ham for denne sums hovedstol og for
alle omkostninger. Og bliver de første 5000 mark sikret ved gidsler eller
betalt, så behøver vore lensmænd ikke overdrage ham Ribe. Fremdeles,
bliver de sidste 5000 mark ikke sikret ved gidsler eller betalt til St. Jakobsdag, så skal vore lensmænd, som sidder inde med Kalø, tilbagegive grev
Gerhard og hans arvinger borgen Kalø med fogediet, således som han har
overdraget det til os, og det skal han holde os til gode derefter i fire uger
uden omkostninger. Og betaler vi ham ikke inden fire uger efter St. Jakobsdag, så skal han regne al den skade, som han lider derved og som han redeligt
kan bevise overfor os, på borgen Kalø og på fogediet som tillæg til den
første sum, og han skal så længe holde borgen i Kalø som pant, til vi ind
løser det fra ham, både for denne sums hovedstol og for alle omkost
ninger. Og disse fornævnte 10.000 mark kan vi udrede i sølv, i klæde, i
voks, i pelsværk og i smør, efter deres værdi, som en købmand kan stå inde
for det overfor en anden, og vi skal yde ham betalingen i staden Lübeck
eller i landet Holsten, hvor det passer grev Gerhard eller hans arvinger
bedst, og betalingen skal grev Gerhard og grev Johan sikre over for alle,
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som vil gøre eller undlade at gøre noget efter vor vilje. Fremdeles skal vi
pantsætte og overlade som et ret pant for 25.000 lødige mark sølv efter
kølnsk vægt til grev Gerhard og hans arvinger borgen Gottorp med Dänisch
wold, med Slesvig og med Flensborg og med alt tilliggende fogedi, og
borgen Tønder og staden og alt tilliggende fogedi, og borgen Tørning og
staden Haderslev og alt tilliggende fogedi. Disse fornævnte borge, lande og
tilliggende fogedier skal grev Gerhard og hans arvinger have og besidde
som et ret pant, med al nytte, med al frihed og al rettighed og med
vasallernes tjenesteydelser5), og vi skal henvise vasallerne til ham, og de
skal hylde ham som panteherre, således som vi har haft landene. Og
især skal grev Gerhard og hans arvinger forlene alle kirkelen og andre
patronatsrettigheder, medens landene er pantsat til dem. Fremdeles kan
vi indløse Tønder og Tørning sammen for 12.000 lødige mark efter kølnsk
vægt, og når vi vil indløse disse borge, skal vi erlægge betalingen i staden
Lübeck eller i landet Holsten, hvor det passer grev Gerhard og hans
arvinger bedst. Fremdeles kan vi indløse Gottorp for 13.000 mark sølv
efter kølnsk vægt, og betalingen skal vi erlægge i Lübeck eller i landet
Holsten, hvor det passer grev Gerhard og hans arvinger bedst, og Gottorp
skal være det sidste af panterne, som vi indløser. Og når vi indløser disse
lande, så skal vi erlægge betalingen i Lübeck eller i landet Holsten, hvor
det passer grev Gerhard og hans arvinger bedst, og han og grev Johan
skal sikre6) betalingen. Fremdeles skal grev Gerhard henvise de lensmænd,
som sidder inde med Kolding og Horsens, til os, og vi skal til dem udrede
5000 lødige mark, hvis deres pantesum løber så højt op. Og hvis deres
sum ikke løber så højt op, så skal man lægge det overskydende beløb til de
13.000 mark for borgen Gottorp, og vi skal med vore mænd sikre det for
dem, som er dem tilsikret7), således at vi ikke volder dem skade på disse
borge, som er pantsat dem. Fremdeles skal vi overlade den halvdel af
Brusk herred, som ligger nærmest sundet ved Middelfart, til grev Gerhard
og hans arvinger, til deres behov, så de kan opholde sig der, når de skal sejle
over. Og det skal han betale os, således som fire af vore mænd, to fra vor
side og to fra hans side, som vi udnævner dertil, bestemmer, at det er
rimeligt. Og kan de fire ikke komme overens derom, så skal afgørelsen
ligge hos hertug Albrecht af Sachsen og hos grev Henrik af Schwerin. Det
som de bestemmer derom, og således som de vurderer det, det skal man
slå af på de 5000 mark, som vi skal betale til St. Jakobsdag. Fremdeles
skal grev Gerhard overdrage os Ribe, Kalø og Ålborg med tilliggende
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fogedier, med al frihed og al rettighed, med overdragelsen af patronatsretten til alle kirker og andre gejstlige len, lige så fri for forpligtelser,
som han nu har landene. Fremdeles skal vi ubrydeligt holde alle de breve,
som grev Gerhard har givet, og skal lade enhver mand blive i sine ret
tigheder. Fremdeles, hvis nogen skulde rejse retskrav mod grev Gerhard
eller mod hans lensmænd angående nogen art overgreb, det være sig i
henhold til gejstlig eller verdslig ret, da skal vi med al vor magt trofast
bistå ham med at afværge det. Fremdeles, hvad vor onkel har af udestå
ende bede, tiender og andre retmæssige indtægter i landet, det skal til
komme ham, og vore fogeder, som sidder inde med vore borge, skal hjælpe
ham til, at det bliver indbetalt. Hvis nogen af hans råder, som var tilstede
i Ribe, da denne bede blev lovet ham på hele landets vegne, under hen
visning til sine rettigheder afsværger at have lovet ham denne bede, så skal
han være fri for den. Fremdeles skal vi ikke indgå forbund med kong
Kristoffers arvinger, junkerne Otto og Valdemar, og ikke lade vor søster
ægte en af dem, og grev Gerhard skal ikke frivilligt lade junker Otto
komme løs fra sig, medmindre han gør det med vort samtykke, og han
skal heller ikke besvogre sig med dem. Fremdeles skal vi ikke hindre
vor onkel grev Gerhard og hans fætter grev Johan i deres panter og deres
øvrige gods, som de har i Danmark, og hvis nogen skulde hindre dem deri,
så skal vi hjælpe dem til at værge det med 100 mand, hvis det er nødvendigt
for dem, og de skal dække vore omkostninger, så længe de behøver os.
Fremdeles skal vore mænd, som ejer gods i grev Gerhards og grev Johans
herredømme, forblive ved deres gods og skal deraf yde alt, hvad deres
andre mænd yder, og skal have nytten af deres gods, således som de havde
det, dengang vi først kom i trætte med vor onkel. På disse vilkår har vi
lovet vor onkel grev Gerhard en fuldstændig sone sammen med vore
frænder, som står skrevet herefter, med grev Henrik af Schwerin, med
grev Gerhard og grev Johan af Hoya, med grev Konrad af Oldenburg og
med grev Nicolaus af Tecklenburg. De har med os og for os i troskab lovet
og forpligtet sig til, at de, ifald vi på noget punkt bryder denne sone, skal
hjælpe grev Gerhard mod os, indtil vi har godtgjort det. Og ifald det
skulde ske, at vi bliver ved vore lande og ikke indløser landet Nørrejylland,
som vi er berettiget til at overveje, så skal vi med disse fornævnte herrer
tilsikre vor onkel, at vi ikke skal hindre ham i hans panter, og hvordan vi
herefter skal værne vor onkel grev Gerhard og hans arvinger heri,
det skal afgøres af vor onkel hertug Albrecht af Sachsen og grev Henrik
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af Schwerin, og hvad de afsiger derom, skal vi helt og holdent fuldbyrde.
Dette brev er givet og dette er forhandlet i Lübeck i året 1340 efter Guds
byrd, første fredag efter den hellige jomfru Skolastikas dag, under vort
segl, som vi til vidnesbyrd om alle disse ting har hængt under dette brev.
1) onkel, d. v. s. morbroder, jf. nr. 10, note 1. — 2) grev Henrik 3. af Schwerin var
broder til Valdemars bedstemoder Anastasia; onkel altså her = grandonkel. — 3) svoger
skabsforholdet usikkert. — 4) der tænkes på de landområder, der ligger til borgene. —
5) jf. nr. 10, note 4. — 6) d.v. s.: give lejde til. — 7) jf. nr. 10, note 7.

1340. 14. februar.

12

Biskop Simon af Viborg stadfaster Vitskøl kloster i besiddelsen af kirkerne i
Strandby, Åle, Malle og Farstrup, samt dets ret til udøvelsen af den biskoppelige
jurisdiktion over dets undergivne.
Afskrift i Vitskølbogen.

imon, af Guds miskundhed biskop i Viborg, til alle, som ser dette brev,
hilsen ved alles Frelser.
Vi gør vitterligt for alle med dette brev, at vi med enstemmigt samtykke
af vort kapitel til evig tid med al biskoppelig ret stadfæster henlæggel
serne af kirkerne i Strandby, Åle, Malle og Farstrup til de fromme og
elskede herrer i Kristus, de herrer abbeden og munkene i Vitskøl kloster,
hvilke kirker er henlagt til dem af vore forgængere og især af vore umid
delbare forgængere, de herrer Peder1) — salig ihukommelse — og Tyge,
fordum biskopper af Viborg. Vi giver abbeden sammesteds bemyndigelse
til at ind- og afsætte sine munke efter behag, som det måtte synes ham
bedst. Ydermere overlader vi frit de sager og biskoppelige krav, som kaldes
biskopsret, over alle deres undergivne, som de nu i øjeblikket har eller
i fremtiden kan have, til de herrer abbeden og munkene, at udøve
til evig tid. Vi tillægger dem også den særlige nåde, at den herre abbed
må inddrive bøderne af sine egne undergivne med kirkelige straffe
efter egen dom. Men hvis nogen af hans undergivne rejser krav mod
en anden af hans undergivne, eller en fremmed mod nogen af klostrets
undergivne i anledning af et eller andet, skal samme herr abbed have
fuldmagt til med kirkens dom at tvinge en sådan til at gøre fyldest. Og
hvis nogen af fornævnte undergivne bliver dømt af den herre abbed og
fratræder nævnte munkes tjeneste, skal han være under den dom, indtil
han efter passende fyldestgørelse er blevet absolveret af abbeden. End-
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videre er det vor vilje yderligere at vise nævnte herrer den særlige nåde,
at hans fornævnte undergivne ikke kan stævnes eller på nogen måde
besværes for de øvrige sager, der i en eller anden henseende hører ind under
gejstligt ting, af nogen af vore provster men alene af nævnte klosters
abbed. Vi bestemmer, at hvis noget skulde blive forsøgt imod dette af
nævnte provster, skal det ikke have gyldighed. Til vidnesbyrd herom har
vi ladet vort segl tilligemed vort kapitels segl hænge under dette brev.
Forhandlet og givet i det Herrens år 1340 på St. Valentins dag.
1) jf. DRB II 8 nr. 411.

1340. 20. februar. Rostock.

13

Johan Sasse, forhenværende kok hos Kristoffer 2., erkender at skylde apotekeren
Heine og Johan Dassel og Johan Münster i Rostock 22 mark penge.
Original i Rostock.

eg, Johan Sasse, forhenværende kok hos den berømmelige fyrste, herr
Kristoffer, de Danskes og Venders konge, erkender med dette brev,
idet jeg offentligt erklærer overfor alle, som ser dette brev eller hører det
læse, at jeg for ophold og udgifter i apotekeren Heines hus i Rostock
retteligt skylder nævnte Heine som hovedkreditor og de gode mænd,
herr Johan v. Dassel og Johan Münster borger i Rostock som medkredi
torer, og enhver af dem in solidum, 22 mark penge i Rostockermønt.
Jeg udtaler i dette brev og lover under edeligt løfte dem alle som en, deres
arvinger og lovlige efterfølgere, at såsnart de ser eller forstår, at jeg er
kommet i besiddelse af så meget gods, at jeg er i stand til at betale for
nævnte sum penge ved hjælp af dette, må han selv og enhver af dem
skride til arrest af mig og mit gods, overalt og på hvilke steder det måtte
findes, idet de må skride skarpt ind imod mig i henhold til afgivne løfter,
således som loven tillader. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit segl
hænge under dette brev. Vidner herom er herr Henrik Bertoldi, rådmand,
Herman Berlin, Peter Krämer, borgere i Rostock og andre troværdige
mænd. Givet i Rostock i det Herrens år 1340 søndagen Exurge quare
obdormis domine1).

J

1) Sexagesima d.v.s. 8. søndag før påske.
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Biskop Jens af Roskilde overlader Jens Tostesen

ørtug skyldjord i Vejleby i

i7

faste på livstid for ham og et af hans børn, efter at Jens Tostesen i forvejen havde
skødet jorden til biskopsbordet.
Afskrift på det kongelige bibliotek.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, som ser
dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med bifald og samtykke af vort kapitel i
Roskilde med dette brev overlader nærværende brevviser Jens Tostesen
vort gods, nemlig 4x/2 ørtug skyldjord i Vejleby, til at bo på, dyrke og råde
over til eget brug for hans livstid, hvilken jord samme Jens med enstem
migt samtykke af sine børn tidligere på Skippinge herredsting havde
skødet os til vort bispebord, at besidde evindelig med agre, enge og op
førte bygninger på jorden, dog således at han årligt skal yde os eller vor
efterfølger en øre korn heraf til vort bord, og at samme Jens ikke på nogen
måde i sin levetid skal give os eller vore fogeder nogen bede eller ekstra
ordinær skat, med undtagelse af de beder, som måtte blive pålagt på
landsting, ej heller skal han på nogen måde tynges af os eller af vore
mænd med byrder, nemlig inne eller andet, og forudsat at et af hans
børn, hvem han i sin levetid måtte beskikke hertil, efter hans død på
lignende måde for sin livstid kan have samme gods af os eller vor
efterfølger, hvis han vil og er kvalificeret; efter dennes død skal godset
frit tilfalde vort bispebord til fuld rådighed. Givet i det Herrens år 1340
torsdagen efter søndagen midfaste under vort og Roskildekapitlets segl.

B
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1340. 19. marts. Spandau.

Junker Valdemar af Danmark, hertug af Estland, overdrager sin svoger markgrev

Ludvig af Brandenburg landet Estland med arveret som medgift for sin søster Margrete.
Original i det svenske rigsarkiv.

Guds navn, amen. Vi Valdemar, af Guds nåde junker af Danmark og
hertug af Estland, til alle og enhver, til hvis kundskab dette brev når,
hilsen evindelig med Gud med kundskab om det efterfølgende.
Vi1) erkender og erklærer offentligt for alle nulevende og fremtidige, at
vi efter modent overlæg og rådslagning skænker, oplader og giver den be-
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3. Række. I.
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rømmelige og stormægtige fyrste, herr Ludvig, markgreve af Brandenburg,
vor højtelskede svoger, som medgift eller i stedet for medgift i det ægte
skab, som han har indgået med vor højtelskede søster Margrete, landet
Reval, nemlig borgen og staden Reval, retten til at præsentere bispen og
al ret, som vi har til dette bispedømme, borgen og staden Wesenberg og
borgen og staden Narva i Estland og alle vore befæstninger, som findes i
landet, med hvilket navn de end betegnes eller nævnes, og byer, lands
byer, allodier, flækker og al tjeneste af byboer og bønder i form af rostje
neste eller vogn tjeneste, som efter sædvane eller efter retten har bestået,
består og i fremtiden kan bestå sammesteds, med enge, græsgange, kær,
heder2), skove, agre, dyrkede og udyrkede, med guld- sølv- og kobber
gruber og alle andre metalgruber, hvis der for tiden findes eller i fremtiden
kan findes nogen, med tømmer, skove, jagt, sø- og havfiskeri, vande med
alle møller og vandløb, told, møntret, højere og lavere domsmyndighed
både over de større og de mindre forbrydelser og med udbyttet af retsbøderne, med indtægter af og patronatsret til nævnte bispedømme og al
ret, som vi har til nævnte land, og med oppebørsler og indtægter af for
bedringer, og hvad der i fremtiden kan komme ind af dette land og af de
fornævnte besiddelser, som hører til dette land, at få med ejendoms- og
besiddelsesret, således som vore forgængere, kongerne af Danmarks rige,
har besiddet dette land, og sammen med landet alt det fornævnte, så
ledes som både dette land og disse besiddelser lå til kongeriget Danmark.
Og vi tillægger yderligere, at dette land Reval, borgen og staden Reval,
retten til at præsentere bispen og al den ret, som vi har til bispedømmet,
Wesenberg borg og stad, Narva borg og stad og de andre besiddelser med
ejendomsret til samme herefter ikke skal have nogen tilknytning til konge
riget Danmark, ej heller skal de med nogen ret i rigets navn kræves tilbage
eller nogensinde vende tilbage til riget, medmindre omtalte Ludvig, mark
greve af Brandenburg, vor elskede svoger, eller hans arvinger eller de, til
hvem han eller de måtte sælge, skænke eller mageskifte landet Reval, med
deres gode vilje skulde sælge eller på anden måde overlade os eller vore
efterfølgere ovennævnte land, og at omtalte Ludvig, markgreve af Bran
denburg, vor svoger, må besidde og lade samme land og alt, som under
noget navn hører under dette lands område, overgå til sine lovlige arvinger
og efterfølgere, og at han med fuld ret må sælge, skænke eller efter sit for
godtbefindende mageskifte det til hvilketsomhelst formål, og at vor nævnte
svoger eller hans lovlige arvinger, når de finder det for godt, frit og ukæret
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må overdrage det til hvem som helst, uanset stilling eller stand. Men hvis
nævnte lands vasaller med alle de befæstninger, der som nævnt hører til
dette land, ikke med deres gode vilje vil overgå til den berømmelige mark
greve Ludvig af Brandenburg, vor elskede svoger, eller til hans rette ar
vinger eller til den eller dem, til hvem samme Ludvig vil sælge, skænke eller
mageskifte nævnte land, så skal vi af al vor magt tvinge dem til at adlyde
og aflægge mandsed til ham og hans rette arvinger eller til den eller dem, til
hvem han måtte give, sælge eller mageskifte nævnte land, således som de er
pligtige til over for deres sande og lovlige herre. Vi lover ligeledes med dette
brev på tro og love, at vi, såsnart vi ved den almægtige Guds nåde måtte
blive salvet og kronet til Danmarks konge, skal og vil forny og gentage
dette brev med alle dets ovenfor anførte bestemmelser under udelukkelse
af al svig overfor markgrev Ludvig af Brandenburg, vor elskede svoger,
eller overfor den eller dem, til hvem han måtte bestemme sig til at give,
sælge eller mageskifte dette land, når vi måtte blive opfordret hertil af
ham eller dem. Vi har ligeledes givet, og vi giver med dette brev offentligt,
højtideligt og udtrykkeligt afkald for os, vore arvinger, efterfølgere og alle,
hvem det har vedrørt, vedrører eller kunde vedrøre, på enhver ret, enhver
retsforfølgelse og ethvert krav, der måtte tilkomme os til nævnte land, be
fæstninger eller gods eller hvorledes det benævnes, således at vi giver af
kald på igen at rejse krav og tiltale på dette land og alt dette, og ej heller
skal disse krav på nogen måde rejses eller gentages af nogen. For at alt dette
fast må overholdes, har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Men vidner
herom er den ærværdige fader i Kristus, herr Svend, af Guds nåde biskop
af Århus, den velbyrdige mand, grev Giinther af Schwarzburg, Henrik v.
Rischach, hofmester, herr Johan v. Buch, høvedsmand, Berengar Heile,
marsk, riddere, Gerike Wolf, Hasse v. Wedel den ældre sammen med ad
skillige andre troværdige mænd. Givet og forhandlet i Spandau i det
Herrens år 1340 søndagen, hvor der synges Oculi mei.
1) jf. junker Ottos tilsvarende brev, DRB II 11 nr. 70. — 2) gengiver det latinske
merica.

1340. 23. marts, Rep. nr. 1861, se 1345 28. februar—5. marts.

1340. 25. marts.
Anders Ingvarsen pantsætter sit gods i Solrød til Wedekin

16

a/Hamæ for 4 mark

sølv.
2*
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Original i rigsarkivet.

nders Ingvarsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
. Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i
skyld og gæld til nærværende brevviser, den ærlige mand, Wedekin af Hamæ
for 4 mark lødigt sølv kølnsk vægt, at betale fuldt ud og uden tvivl af mig
eller mine arvinger til næste Mortensdag om et år; herfor pantsætter jeg
ham med dette brev alt mit gods, rørligt og urørligt, i Solrød, nemlig y72
ørtug skyldjord, med alt dets tilliggende indenfor alle fire markskel og
med to gårdsædefæster sammesteds, på det vilkår, at dersom jeg svigter
med betaling til den mellem os fastsatte termin, skal nævnte gods, alt og
hvert som nævnt, derefter tilfalde ham og hans arvinger at besidde med
rette evindelig. Fremdeles hvis samme Wedekin i mellemtiden skulde for
bedre nævnte gods med nogle bygninger, nemlig fællig-huse1), og jeg er i
stand til at indløse samme gods for omtalte sum penge til den for mig fast
satte dag, så skal det stå til to mænds skøn — hvilke mænd skal være ud
nævnt hertil af os begge to — hvad jeg skal yde ham for nævnte bygninger.
Endvidere hvis nævnte gods ikke bliver indløst af mig til den for mig fast
satte termin, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri samme gods
til fordel for Wedekin og hans arvinger for al tiltale og bevare det fuld
stændigt frit samt ubehæftet. Givet under mit segl i det Herrens år 1340 på
den glorværdige jomfru Marias bebudelsesdag.

A

1) huse, der tilhørte jordens dyrker og jordens ejer i fællesskab.

1340. 26. marts. Landshut.

17

Kejser Ludvig giver sin søn, markgrev Ludvig af Brandenburg, fuldmagt til at
forhandle med den tyske orden om landet Reval.
Original i det svenske rigsarkiv.

i Ludvig, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider Rigets forøger,
erkender åbenbart ved dette brev, at vi har givet vor gunst og vort
minde til, at vor kære søn og fyrste Ludvig, markgreve af Brandenburg,
eller den, hvem han udtager af sit råd hertil eller overdrager det til på
sine vegne, skal have magt og myndighed til at forhandle med den tyske
orden om landet Reval. Og alt hvad de forhandler og kommer overens om
i den sag, har vor billigelse, og vi vil stedse have det således med dette brev
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[Før 1340. 1, april]
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som vidnesbyrd, der er givet i Landshut, på søndagen Lætare i året 1340
efter Kristi fødsel og i vort herredømmes 26. år og vort kejserdømmes 13.
år.

[Før 1340. 1. april]1).
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Hr. Jakob Flab mageskifter sit gods i Fangel med Odense St. Knuds klosters gods

i Hillerslev.
Registratur i rigsarkivet (Odense St. Knuds klosters registratur).

remdeles et mageskiftebrev på alt det gods i Fangel, som herr Jakob
Flæb mageskiftede med prior og kapitel til gengæld for det gods, som
klostret havde i Hillerslev i Sallinge herred, med alle de mellem dem af
talte sikkerhedsklausuler og betingelser.

F

1) Jakob Flæb nævnes første gang 1285 28. maj, DRB II 3 nr. 139, og endnu 1335
18. nov., DRB II 11 nr. 238. Da mageskiftet stadfæstedes af grev Gerhard, jf. nr. 19,
er sidst mulige termin 1340 1. april.

[Før 1340. 1. april]1).
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Grev Gerhard 3. af Holsten stadfaster Odense St. Knuds kloster i besiddelse af
det gods i Fangel, som det har erhvervet af Jakob Flab.
Registratur i rigsarkivet (Odense St. Knuds klosters registratur).

remdeles hertug2) Gerhard af Holstens stadfæstelsesbrev på samme
gods3).

F

1) jf. nr. 18. — 2) d. v. s. greve af Holsten. — 3) d. v. s. godset i Fangel, jf. nr. 18;
grev Gerhard fik 1330 25. februar lensbrev på Fyn, DRB. II 10 nr. 200.

[Før 1340. 1. april]1).
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Giselbert v. Brunkhorst skøder to tofter i Ribe til kapitlet.
Registratur i rigsarkivet (Ribe kapitels arkiv).

remdeles et skøde af Giselbert v. Brunkhorst på to tofter, liggende på
Dammen mellem møllen og slusen på begge sider af gaden.

F

1) Giselbert af Brunkhorst nævnes 1340 11. februar, jf. nr. 10. Brevet må ifølge
Gerhards dombrev være udstedt inden 1340 1. april.

Nr. 2i

[Før 1340 1. april]

21

[Før 1340. 1. april]1).

22

Grev Gerhards dombrev på de to grunde på Dammen i Ribe.
Registratur over Ribe kapitelts breve (1553) i rigsarkivet.

remdeles grev Gerhard af Holstens dombrev på de fornævnte to grunde
på Dammen som før er nævnt1).

F

1) jf. nr. 20.

22

[Omkr. 1340. Omkr. 1. april]1).

Pante-, skøde- og dombrev på en grund i Grønnegade i Ribe.
Registratur over Ribe kapitels breve (1553) i rigsarkivet.

remdeles et pantebrev, at samme2) grund er pantsat til Henrik Jensen
til forvedspant3).
Fremdeles fornævnte Henrik Jensens skødebrev på samme grund.
Fremdeles at fornævnte Henrik Jensen er indført i samme grund efter
hertugens befaling.
Fremdeles hertug Valdemars to dombreve på samme grund.
Fremdeles et dombrev af grev Gerhard på samme grund.

F

1) grev Gerhards ene og hertug Valdemars to dombreve tyder på, at retsforfølgningen
er blevet afbrudt ved Gerhards død, men fortsat under Ribes nye panthaver, hertug
Valdemar. Referat nr. 3 hører tiden efter dombrevene til og nr. 2 må have været det
yngste, idet det må være Henrik Jensens skøde, givet kapitlet. — 2) henviser til over
skriften i registraturen Breve på en toft mellem Henrik Rinsberg og lille Tidemans gårde i Grønnegade. — 3) panteform, hvorved pantet fortabtes, hvis det ikke indløstes til en fastsåt,
kortfristet termin.

[1340. Omkr. 1. april?]1).
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Udkast til overenskomst mellem greverne Gerhard3. og Johan 3. og staden Lübeck

om at erklære Markvard og Albrecht v. Westensee fredløse i Holsten og Danmark.
Original i Lübeckarkivet.

et skal være vitterligt, at vi Gerhard og Johan, grever af Holsten, på
følgende måde har sluttet aftale med rådmændene i Lübeck angående
det rov og den brandstiftelse, som de af Westensee og deres hjælpere har
tilføjet dem. For det første skal vi gøre Markvard og Albrecht v. Westensee,
brødre, og deres hjælpere, som har begået rovet og brandstiftelsen, fred-
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løse i landet Holsten, og ingen skal huse eller underholde dem i landet
Holsten eller nogetsteds i vort herredømme eller der, hvor man vil gøre
eller undlade at gøre noget for vor skyld, ej heller i Danmark.........
1) udkastet er udateret og ubeseglet. Grunden hertil er muligvis, som anført af
Mantels, Lübeck u. Marquard v. Westensee p. 20, at grev Gerhard inden beseglingen
kunde finde sted blev dræbt i Randers natten til 2. april.

1340. 19. april.
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Morten Due af Bollerup sælger gods i Bollerup til domprovst Holger i Lund og
forpligter sig til at skøde det på Ingelstad herredsting.
Original i rigsarkivet.

orten, kaldet Due af Bollerup, til alle, som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg erkender, at jeg med dette brev har overladt, skødet
og tilfulde solgt mit gods, som jeg har i Bollerup, nemlig et halvt bol, på
hvilket Gudbjørn bor, og som på folkemålet kaldes Tolkæbol, fremdeles
det halve af Skiukæbol, på hvilket Niels Gydesen bor, fremdeles det halve
Juglsbol, på hvilket Ture bor, fremdeles en fjerding af Gaddæbol, på
hvilket Frende bor, fremdeles en fjerding, som på folkemålet kaldes Tolæfjerding, på hvilket nu Mogens Truedsen bor, til den ærværdige og ærlige
mand, herr Holger, provst ved kirken i Lund, med alle deres tilliggender,
rørligt og urørligt, for 16 mark sølv, som jeg erkender fuldt at have oppe
båret; alt og hvert af dette gods forpligter og binder jeg mig til at hjemle
ham og fri for krav fra hvemsomhelst. Desuden forpligter jeg mig personligt
og mundtligt til at skøde fornævnte gods til samme herr Holger på Ingel
stad herredsting, når jeg bliver opfordret hertil af ham eller hans visse bud.
Til vidnesbyrd herom har j eg ladet mit segl tillige med ridderen Stig Pe
dersens og præstens herr Jakobs segl hænge under dette brev. Givet i det
Herrens år 1340 onsdag efter påske.

M

1340. 22. april. Spandau.

25

Junker Valdemar, kong Kristoffers søn, lover at overholde den overenskomst, som
biskop Svend af Århus, Hasse v. Wedel og Gerike Wolf, brandenburgske råder, har
indgået med hertug Albrecht 4. af Sachsen, grev Johan 3. af Holsten og grev Johan
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af Hoya i striden mellem ham og grev Gerhard 3.S sønner, greverne Henrik og hans
brødre.
Original i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde søn af den høj bårne fyrste kong Kristoffer
af Danmark, hvem Gud være nådig, gør vitterligt for alle dem, som
ser dette brev eller hører det læse, at vi stedse og fuldstændigt vil og skal
holde alle de aftaler, som den ærværdige herre biskop Svend af Århus og
den ædle fyrste markgrev Ludvig af Brandenburgs, vor elskede svogers
råder Hasse v. Wedel og Gerike Wolf har truffet med den højbårne fyrste
hertug Albrecht af Sachsen og med de ædle mænd, vor elskede fætter grev
Johan af Holsten og grev Johan af Hoya (i striden) mellem os på den ene
side og grev Henrik af Holsten og hans broder, som er grev Gerhards ar
vinger, på den anden side, således som der står skrevet herefter. For det
første skal vor kære broder junker Otto slippe løs af sit fangenskab. Når
denne sone er fuldstændig sikret, som også står skrevet herefter1), skal man i
Lübeck overgive ham til vor elskede svoger, fornævnte markgrev Ludvig,
(eller) til os eller til vor befuldmægtigede, når vi eller de kræver det.
Fremdeles skal vi sikre grev Henrik, hans broder og grev Johan mod, at
vor elskede broder, fornævnte Otto, skal lægge os hindringer i vejen i
kongeriget Danmark, eftersom ingen anden end vi der skal være konge af
Guds nåde. Fremdeles skal grev Henrik give os sin søster, og medgiften
skal være 24.000 mark lødigt sølv, som man skal slå af på de 100.000 mark,
som Fyn og Jylland står som pant for. Således bliver Fyn med tilhørende
øer stående som pant for 41.000 mark lødigt sølv, og Jylland bliver stående
som pant for 35.000 lødige mark, bortset fra Ålborg, som man skal overdrage
os, junker Valdemar, inden fire uger efter at sonen er sikret; det2) skal man
overdrage os med Vendsyssel og med Himmersyssel og med Tysyssel og
med Han herred, som vi skal have med al kongelig ret; til gengæld skal vi
give fornævnte grev Henrik 1100 mark lødigt sølv af den første sølvbede,
som kommer fra Jylland og som man skal slå af på den sum, som Jylland
står i pant for. Endvidere skal de høvedsmænd, som på grev Henriks vegne
sidder inde med borgene, hylde os som deres rette herre. Når hyldingen
er sket, så skal vi igen henvise dem til grev Henrik og til hans broder som
pant, som her foran står skrevet. Fremdeles skal man indløse Jylland
før resten3). Når en fjerdedel af summen er betalt, så skal fjerdedelen af
landet være fri med tilhørende borge; dem skal man overdrage os og til
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dem som vi vil have dertil. Den som borgene så bliver overdraget til, skal
stille sikkerhed for, at han, hvis vi bryder vor aftale, vil holde sig til grev
Henrik indtil det tidspunkt, da vi har ydet erstatning. Men hvis grev
Henrik bryder sin aftale, så skal indehaverne af de andre borge, der er
pantsat til grev Henrik i Jylland, holde sig til os indtil det tidspunkt, da
grev Henrik har ydet erstatning. Borgene i Jylland skal også stå åbne for os,
når vi har ønske derom. Den første del af indløsningen skal være Kalø med
fjerdedelen af landet, den anden del af indløsningen skal være Horsens
med en fjerdedel af landet, den tredje del skal være Kolding med fjerde
delen af landet, den sidste skal være Ribe med fjerdedelen af landet.
Fremdeles skal vi ingenlunde retsligt forsvare dem, som har myrdet grev
Gerhard, og vi skal være deres fjende og fjende af alle dem, som retsligt
forsvarer dem. Vi skal også beholde hele den bede i sølv, som han fik
bevilget i landet Jylland, til indløsningen; dertil skal grev Henrik og hans
folk hjælpe, hvor de formår. Fornævnte bede skal vor skriver oppebære
sammen med to, som vi beskikker dertil, og grev Henriks skriver, ligeledes
med to, som han beskikker dertil. Beden skal anvendes til indløsning af
landet, med undtagelse af det, som bispen af Århus, vor fornævnte svoger
markgrev Ludvig af Brandenburg, hertug Albrecht af Sachsen og vor fætter
grev Johan af Holsten tilkender os til vort underhold. Skulde det ske, at vi
behøver de holstenske herrers tjeneste, så skal de tjene os sammen med
400 hjelmklædte mænd. Og skulde det ske, at de holstenske herrer behø
ver vor tjeneste, så skal vi hjælpe dem til gengæld med 400 hjelmklædte
mænd, og det står til vor afgørelse, om vi vil give dem underhold og selv
modtage det i omvendt tilfælde. Hvis fremdeles en af os i endnu stærkere
grad skulde trænge til den anden, skal denne følge ham med al sin styrke.
Når vi gifter os med grev Henriks søster, skal hendes livgeding være Ribe
med toldindtægt, med møller, med alle de indtægter, som hører til byen der,
og med mønten, således som den fornævnte konge, hvem Gud være nådig,
vor fader, har haft dem, og dertil skal også høre de øer, som i vor fornævnte
faders tid har ligget dertil; til vor frues livgeding skal også høre de fire
herreder, som i vor faders tid har ligget dertil, og halvdelen af Varde
syssel og fiskeretten. Ingen af os skal udsone sig eller slutte fred med her
tugen af Slesvig eller hans hjælpere, medmindre det er vor fælles vilje fra
begge sider. Fremdeles skal den, hvem borgene bliver givet i varetægt,
hylde os, således som der står skrevet her foran. Hvis man ikke stoler på hans
hylding, så skal han udpege fire af sine frænder, som man trygt kan stole
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på. Hvis vi vil stille sikkerhed i Tyskland, skal grev Henrik og hans broder
gøre det samme til gengæld. Fremdeles skal man ikke mere skade bispen
af Århus på liv eller gods, ej heller i hans stift, eller hans folk, som har gods
i eller udenfor stiftet. Fremdeles hvad angår den skade, han har lidt, har
begge parter4) henskudt sagen til vor og vor fætter grev Johan af Holstens
kendelse. Hvad vi byder begge parter at gøre, når vi første gang kommer
sammen, det skal de sålunde holde. Fremdeles med hensyn til vor salige
faders tjenere, som med ham er blevet fordrevet fra deres gods, skal det stå til
vor og grev Johans kendelse. Hvad vi bestemmer herom, når vi kommer
sammen, skal man holde således. Ej heller skal vi anfægte grev Henrik og
hans brødre med hensyn til landet Ærø. Fremdeles skal det ikke forhindres
ved denne aftale, at vi, når vi kommer sammen, kan forbedre hele denne
aftale, som står skrevet her foran. For at alle disse aftaler stadigt kan
stå ved magt, har vi fornævnte Valdemar, junker til Danmark, den
ædle fyrste markgrev Ludvig af Brandenburg, vor elskede svoger, og grev
Giinther af Schwarzburg lovet på vor tro, og vi lover ved dette brev den
ædle fyrste hertug Albrecht af Sachsen, grev Johan af Holsten og grev
Johan af Hoya med de mænd, som står anført herefter, den ærværdige
herre biskop Svend af Århus, ridderne herr Heine v. Skarpenberg, herr
Johan v. Piessen, væbnerne Hasse v. Wedel den ældre og Gerike Wolf, at
vi stedse og fuldstændigt vil holde alle disse foran skrevne aftaler, og fuld
byrde dem inden fire uger efter påskedag. Dette brev er givet i Spandau
og beseglet i året 1340 efter Guds byrd om lørdagen før den søndag, på
hvilken man synger Quasi modo geni ti.
1) se slutningen — 2) d. v. s. Ålborghus. — 3) d. v. s. Fyn — 4) d. v. s bispen af
Århus og grev Gerhards sønner.
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1340. 24. april. Framlev herredsting.
Tingsvidne af Framlev herredsting, at Anders Knudsen har skødet Harlevmølle til

herr Asser, prior i Ring.
Afskrift i Århusbogen.

rior Peder, kannik i Århus, præsterne Jens i Sjelle og Peder i Brabrand
og Peder Mikkelsen, Palle Degn, Niels Mols, Niels Odder, Anders
Olufsen og Jens Ingridsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
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Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1340 mandagen efter evangelisten
og bekenderen St. Markus dag var tilstede på Framlev herredsting, så
og hørte, at en vis Anders Knudsen på samme ting personligt skødede
nærværende brevviser, herr Asser, præst og prior1) i Ring en mølle, kaldet
Harlevmølle med dam og damsbånd og alt dens tilliggende, at besidde
med rette evindeligt, idet han forpligter sig til at hjemle og fri samme
mølle mod tiltale fra hvemsomhelst for samme herr prior, som købte møllen
for sine penge til eget brug. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl
hænge under dette brev. Givet år og dag som ovenfor.
1) i et brev fra 1365, SRD. VI 489, betegnes den da afdøde hr. Asser som for
henværende præst ved Vor Frue alter i Århus domkirke; rimeligvis har han kombi
neret denne stilling med stilling som prior for nonnerne i Ring.

1340. 25. april. Roskilde.
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Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, erklarer, at fru Margrete Bjørns, datter af
Niels Hermansen, på sit sygeleje har givet Clara kloster i Roskilde ret til at indløse
en af hende pantsat gård i Svogerslev.
Original på universitetsbiblioteket.

akob Povlsen, dekan ved kirken i Roskilde, til alle, som ser dette brev,
hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1340 på den hellige evange
list Markus’ dag gav fru Margrete Bjørns, datter af Niels Hermansen i
Roskilde, på sit sygeleje, skrøbelig på legeme men sund på sjælen, overfor
vor official, herr Lambert, vor medkannik og i nærværelse af de ærværdige
mænd, herrerne Jens Krag, Niels Jensen, kanniker, og Anders, sakristan
ved samme kirke, og herr Asser af Eskilsø, præst, ligeledes de gode mænd
nemlig Unge-Rolv, Heine Vesby og Gødeke Skrøder, borgere samme
steds, hvilke alle særligt var tilkaldt af fru Margrete, fuld myndighed og
fuldmagt til nonnerne i St. Clara kloster i samme stad eller til deres be
fuldmægtigede til i hendes navn at indløse hendes gård i Svogerslev, som hun
havde pantsat til herr Wille, hendes søskendebarn og forhenværende kannik
i København, og til at besidde og råde over denne gård efter deres forgodt
befindende, indtil den indløses af samme frue og hendes lovlige arvinger.
Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med alle de ovennævnte ær
værdige og gode mænds segl hængt under dette brev. Givet år, dag og sted
som ovenfor nævnt.

J
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Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, erklærer, at fru Margrete Bjørns, datter af Niels
Hermansen, på sit sygeleje har erkendt at skylde Clara kloster i Roskilde 8 mark sølv.
Original på universitetsbiblioteket.

akob Povlsen, dekan ved kirken i Roskilde, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1340, på den hellige evange
list Markus’ dag erkendte fru Margrete Bjørns, datter af Niels Hermansen
i Roskilde, på sit sygeleje, skrøbelig på legeme men sund på sjælen, overfor
vor official, herr Lambert, kannik i Roskilde og i nærværelse af de ærvær
dige mænd, herrerne Jens Krag, Niels Jensen, kanniker, og Anders, sakri
stan ved samme kirke, og herr Asser af Eskilsø, og ligeledes de gode mænd,
nemlig Unge-Rolv, Heine Vesby og Gødeke Schrøder, borgere samme
steds, hvilke alle særligt var tilkaldt af fru Margrete, at hun skyldte og i
sandhed var gældsforpligtet til de fromme fruer, nonnerne i Clara kloster
i samme stad for 8 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, at betale af hende
eller hendes arvinger efter nonnernes forgodtbefindende uden al modsi
gelse. Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med alle de ovenfor an
førte ærværdige og gode mænds segl hængt under dette brev. Givet år, dag
og sted som anført.

J
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Biskop Henrik af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 2. januar
om Lübeckernes sikkerhed i Danmark og deres ret til at bjærge skibbrudent gods.
Original i Lübeckarkivet.

enrik, af Guds nåde biskop ved kirken i Lübeck, til alle, hvem dette
, brev når, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi har set det nedenfor anførte brev, ubeskadiget i alle
henseender og indeholdende i sin helhed disse ord. Erik, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB. II 3 nr. 276). Til vidnesbyrd
om, at vi har set det, har vi befalet at lade vort segl hænge under dette.
Givet i det Herrens år 1340 på den hellige Markus evangelistens dag.

H
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1340. 28. april.

Kapitlet i Lund stadfæster anlæggelsen af en ny vej ved St. Mikkelskirke i Lund.
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1. Skdnebrevsfortegnelsen.

rev af kapitlet i Lund angående udførelsen af samme1) vej. Givet St.
Vitalis dag 1340.

B
S

2. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen.

tadfæstelse af kapitlet i Lund på ovennævnte gave eller skødebrev af
hertug2) Magnus og borgmestre og råd i Lund. Givet 1340.

1) jf T339 24. jan., 4. juni, 4. og 5. august. — 2) læs: kong.

1340. 30. april. Molln.
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Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten lover at mægle mellem hertug Erik d.

Yngre af Sachsen-Lauenburg og fyrsten af Mecklenburg^ medens hertug Erik lover

at mægle mellem greverne og kong Valdemar af Danmark.
Original i Gottorp Landesarchiv.

X Ti Henrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten, erkender og
V bevidner åbenbart ved dette brev, at vi har indgået følgende aftale
med den ædle fyrste hertug Erik den Yngre af Sachsen: Hvad der er af
mellemværende mellem ham og fyrsten af Mecklenburg og hans mænd, det
skal afgøres af os og Markyard v. Stove. Vi skal have magt til at afgøre alle
deres mellemværender med det gode eller ved retsafgørelse. Fremdeles skal
hertug Erik af Sachsen have magt til på vore vegne med det gode eller ved
retsafgørelse at afgøre mellemværender mellem kong Valdemar af Danmark
på den ene side og os på den anden side; det skal han udvirke, som han
bedst formår det. Men hvis kongen ikke vil høre ham, så kan han ubebrejdet stå kongen bi udenlands; vore lande, vore borge, vore mænd på begge
parters side skal forliges indenlands. Og hvis han i kongens tjeneste uden
lands skulde lide nogen skade fra vor eller vi fra hertugens side, skal enhver
bære den selv uden had og uden hævn, og vore lande, vore borge, vore
mænd skal indenlands ikke være besværet dermed. Skulde det også ske, at
man øver uret mod fornævnte hertuger1), og vi ikke kan hjælpe ham
til en mindelig ordning eller ad rettens vej, så skal vi støtte ham i
troskab og af al vor magt, hvor vi kan optræde på deres vegne. Og
denne aftale skal ikke forringe den gamle aftale, som hertug Erik af
Sachsen havde med vor fader og med os, men forbedre den på alle punkter.
Vi fornævnte grever af Holsten Henrik og Klaus lover i fælleskab på vor
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tro de fornævnte ædle herrer Erik den Ældre og Erik den Yngre, hertuger
af Sachsen, stedse at holde alle disse aftaler fast og ubrydeligt, og vi har
til fuld vitterlighed hængt vore segl under dette brev, som er skrevet og
givet i Molln i året 1340 efter Kristi fødsel på den søndag efter påske, da
man synger Misericordias domini.
1) d. v. s. Erik den Ældre og Erik den Yngre, se slutningen af brevet.
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1340. Omkr. l.maj.

Lars Truedsen skøder sit gods i Tvingstrup til Corpus Christi altret i Århus
domkirke.
Afskrift i Århusbogen.

ars Truedsen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
j Alle skal vide, at jeg efter fornuftig og moden overvejelse skænker
og overdrager til det nyopførte højhellige Kristi legems alter i St. Clemenskirke i Århus alt mit gods, som jeg besidder i Tvingstrup i Vor herred,
med alt dets tilliggende til bod for min sjæl, og jeg skøder og oplader det
fra nu af med dette brev til nærværende brevviser, herr Josef, prior og
kannik i Århus og dette alters indehaver, frit for alle krav fra mig og mine
arvinger, dog med dette underforstået og tilføjet, at jeg eller mine efter
kommere skal have fuld ret til at tilbagekræve ovennævnte gods, hvis guds
tjenesten ved nævnte alter ikke opretholdes. Hvis den overholdes, så skal
fornævnte gods tilfalde samme alter at besidde med rette evindelig. Til
vidnesbyrd herom er mit segl sammen med segl tilhørende de gode mænd,
Jens Dus, ærkedegn i Århus og præsten Ove af Være, Jens Bjørnsen, Jens
Olufsen, Niels Jensen af Ullerup, Jakob Timmesen og Peder Pile hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1340 omkring apostlene Filip
og Jakobs dag.

L
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1340. 3. maj. Lund.

Ridder Jakob Jensen af Markie skænker gods i Kab harp, Fjårdingslov og Onsvala

samt en gård i Lund til det af ham stiftede St. Jakobs og St. Katerinas alter i dom

kirken i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

akob Jensen af Markie, ridder, til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.

J
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Jeg vil, at det skal stå fast for alle nulevende og fremtidige, at jeg i nær
værelse af den ærværdige fader i Kristus, herr Peder, ærkebiskop i Lund
og Sveriges primas, frit har overgivet og samtidig til dotering af det
alter for apostlen Jakob og jomfru Katerina, som af mig er opført med
nævnte ærkebiskops og hans hæderværdige kapitels samtykke i Lunds
domkirke, til gavn for min, min elskede hustru Margretes og vore forfæd
res sjæle, har skødet alt mit gods i Kabbarp i Bara herred, nemlig en gård,
på hvilken Simon bor, som har jord til 10 øre i udsæd og enge til 10 læs hø og
et spand okser i virning til en værdi af 8 mark penge og en mark korn, hvoraf
han giver 9 øre korn; fremdeles en anden gård sammesteds, på hvilken Lars
bor, som har jord til 6 øre i udsæd og enge til 6 læs hø, 3 mark og 6 øre
penge i virning, hvoraf han betaler 5 øre korn; fremdeles en tredje gård
sammesteds, på hvilken Anders bor, som har jord til 10 ørtug i udsæd og
enge til 4 læs hø, 3 mark penge og 5 ørtug korn i virning, af hvilken han
skal give 8 ørtug korn; fremdeles et landbosted sammesteds, som har
jord til 4 ørtug i udsæd, og enge til 3 læs hø, hvoraf der gives en mark
penge; fremdeles en gård i Fjårdingslov i Skytts herred, på hvilken Anders
Smith bor, som har jord til 1 mark korn i udsæd og enge til 30 læs hø, 2
okser til en værdi af 7 mark penge og 72 mark korn i virning, af hvilken
der gives en mark korn; tilligemed agre, enge, græsgange, skove, vandløb,
huse og virning og alt, hvad der ellers hører til dette gods af løst og fast,
vådt og tørt, intet undtaget; tillige til samme alter min gård i Lund i St.
Stefans sogn med huse, abildgård og alt, hvad der iøvrigt hører til gården,
at tjene som bolig for samme alters præst; fornævnte præst, som jeg frit vil
præsentere, sålænge jeg lever, skal til evig tid have rådigheden over det
nævnte gods med sand besiddelses adkomst på nedennævnte betingelser,
nemlig at fornævnte præst, som, når embedet efter min død bliver ledigt,
af den nuværende ærkebiskop i Lund eller af den til den tid værende ærke
biskop, skal præsenteres til og indsættes ved nævnte alter, personlig eller
ved andre skal læse messer ved samme alter på følgende måde, nemlig
hver søndag om den hellige treenighed, hver mandag sålænge jeg og min
hustru lever, en messe for de afdøde; men når en af os er død, for vedkom
mendes sjæl, og når vi begge er døde, for vore sjæle; hver tirsdag om den
hellige Jakob, hver onsdag om den hellige Katerina, hver torsdag om den
hellige Laurentius, hver fredag om det hellige kors og hver lørdag om Vor
Frue, hvis der ikke kommer større fester, der skal fejres med deres egne
tjenester til deres egne tider; ved festerne for den hellige apostel Jakob og
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den hellige jomfru Katerina og på de to årtider for vor og vore forældres
død skal der synges en messe ved det nævnte alter. For disse to årtider,
som årlig skal holdes, nemlig for mig og min hustru den ene dag og for
vore forældre den følgende dag, skøder og overdrager jeg til kannikerne i
Lund at besidde evigt og frit at råde over efter min død min ene gård i
Onsvala, som har jord til en mark korn i udsæd og enge til 40 læs hø og to
okser, vurderede til 8 mark penge og en ko til 2 mark, 2 øre rug og 2 øre
byg og 10 læs hø, af hvilken der årlig gives 6 øre korn, tilligemed alt tilbe
hør til nævnte gård — dog således at rådigheden over samme gård, så
længe jeg lever, skal være mig fuldstændig forbeholdt — idet jeg tilføjer
følgende betingelser: at sålænge jeg og min fornævnte hustru er i live, skal
der dagen efter den hellige apostel Mathias’ dag1) læses en messe om Vor
Frue i koret i kirken i Lund, til hvilken der skal ringes fra tårnet, som skik
er. Men når den ene af os er gået bort, skal messen for de afdøde læses for
vedkommendes sjæl, og når vi begge er døde, skal messen for de afdøde
læses for vore sjæle samme dag, og den følgende dag skal der hvert år for
vore forældre højtideligt læses messe med vigilier. Til de kanniker, som
personligt kommer til stede ved enhver af disse årtiders vigilier og messe i
fornævnte kor, vil jeg, sålænge jeg lever, af den ommeldte gård i Onsvala
udrede 2 mark nye skånske penninge og til vikarerne sammesteds en halv
mark penge og til de fattige skolarer i koret 3 øre penge og til klokkerne i
tårnet i Lund kirke en øre penge; men disse penge skal de nævnte kanniker,
når jeg er død, anvise som foran nævnt. Til vidnesbyrd om alt dette er mit
segl tillige med segl tilhørende fornævnte herr Peder, ærkebiskop i Lund,
og hans kapitel hængt under dette. Forhandlet og givet i Lund år 1340,
dagen for det hellige kors’ fund.
1) den 24., subsidiært 25. februar i skudår.
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agnus Niclissøn opstiller et inventarium over smykker, bøger, våben m. m., som

M

. er udleveret fra kong Magnus' fiscus på Bohus. Heriblandt nævnes, at

den herre kansler af Norge modtog en bog i Varberg........ Skrevet
på Bohus i det Herrens år 134 ... J) korsets dag.
Original i det svenske rigsarkiv.

1) i datum er en lakune; det er derfor umuligt at afgøre, hvorvidt brevets år har
været 1340 eller 1341. Andetsteds i brevet fremgår, at dagen er »fredag« næst for
korsets dag i jf. P. A. Munch, Det norske Folks Hist. II 1,241.
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Bent Eskilsen i Veka pantsætter sin gård i Skummeslöv til kirken sammesteds for

30 mark skånsk.
Original i det svenske rigsarkiv.

ent Eskilsen i Veka til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle ved dette brev, at jeg erkender, at jeg i
sandhed skylder kirken i Skummeslöv 30 mark i nye skånske penge, for
hvilke penge jeg med dette brev til ovennævnte kirke pantsætter min gård
i Skummeslöv, på hvilken Oluf bor, på den betingelse, at ovennævnte
kirke årligt skal oppebære to mark i nye skånske penge af samme gård,
indtil pengene fuldtud måtte være betalt, men at hovedstolens beløb på
ingen måde skal berøres heraf. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen
med min sognepræst herr Esberns segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1340 lille St. Hansdag.
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Hertug Valdemar 3. af Slesvig bevidner med sine medlovere den overenskomst, han

har indgået med kong Valdemar 4. Atterdag og dennes medlovere om kongens ægteskab
med hans søster Helvig, om hendes medgift og om indløsningen af Nørrejylland.
Original i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde hertug af Slesvig, erkender ved dette åbne
brev overfor alle dem, som ser det eller hører det læse, at vi kærligt
og med det gode er kommet overens og har forligt os med den høj bårne
fyrste herr Valdemar, konge af Danmark, vor herre, vedrørende alle
mellemværender og enhver tvedragt, som indtil nu har været mellem os
fra begge sider, på følgende betingelser: For det første skal vi til for
nævnte herre den høj bårne fyrste give og overantvorde vor søster Helvig,
på sidste søndag1) før førstkommende pinse, og hendes medgift skal være
24.000 mark lødigt sølv, som vi skal slå af på de 100.000 mark, som Fyn og
Jylland står i pant for. Således bliver derefter Fyn med dertil hørende øer
stående som pant for 41.000 mark lødigt sølv, og Jylland bliver stående som
pant for 35.000 lødige mark, bortset fra Ålborg, som vi sammen med Vend
syssel, Himmersyssel, Tysyssel og med Han herred uden udsættelse skal over
drage til vor herre kongen, og som han skal have og besidde med alle
kongelige rettigheder. Ham skal også de høvedsmænd, som sidder inde
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med borgene i landene, aflægge ed til og hylde som deres rette herre. Når
hyldingen er sket der, så skal han igen henvise dem til os som panteherre,
på den måde som er skriftligt fastlagt her foran. Fremdeles skal han ind
løse Jylland før resten2). Når en fjerdedel af summen er betalt, skal en
fjerdedel af landet være fri med de tilhørende borge. Dem skal vi da over
drage til vor fornævnte herre kongen og til dem, som han vil have dertil.
Den, som borgene bliver overdraget til, skal stille sikkerhed for, at han,
hvis vor herre kongen skulde bryde sin aftale, med borgene vil holde med
os indtil det tidspunkt, da han har ydet fuld erstatning. Skulde det også
ske, at vi brød vore aftaler, så skal vore lensmænd på borgene, der er
pantsat os i Jylland, med vor billigelse holde med vor fornævnte herre
kongen indtil det tidspunkt, da vi har ydet fuld erstatning. Hvis det
skulde forekomme os, at vor herre kongen brød sine aftaler og ikke
erstattede det, og hvis vi skulde rejse krav derom overfor ham, og han
afviser det, så skal afgørelsen træffes af vor onkel den høj bårne fyrste hertug
Albrecht af Sachsen, som vi fra begge parter har valgt til opmand i vore
aftalebrud. Den af os, som han erklærer at have uret efter den mellem os
her stående aftale, skal inden fire uger efter den dag, da han har afsagt
retskendelsen, yde erstatning. Hvis han ikke gør det, så skal de, der sidder
inde med borgene uden mistænkeliggørelse holde med den, som er foruret
tet, indtil det tidspunkt, da han får erstatning, således som det synes vor
begges fornævnte opmand hertugen rigtigt, og kendelsen skal han hver
gang afsige inden fire uger. Og hvis den, hvem kendelsen er gået imod, ikke
inden fire uger yder fuld erstatning, så skal alle herrerne, som fra beg
ge parter har lovet for aftalen, uden svig hjælpe mod ham, indtil han
helt har erstattet det. Fremdeles skal borgene i Jylland stå åbne for vor
fornævnte herre kongen, og for hans lensmænd, til alle deres behov, når
han nærer ønske derom. Første led i indløsningen skal være Kalø med en
fjerdedel af landet, andet led skal være Horsens med en fjerdedel af landet,
tredie skal være Kolding med en fjerdedel af landet, sidste skal være Ribe
med en fjerdedel af landet. Vi skal også oppebære hele sølvbeden i Jylland,
det være i korn, i flæsk, i smør, indtil den dag, da vi har 35.000 mark lødigt
sølv, hvormed vi skal indløse vore borge og lande, som vi har pantsat for
vor herre kongen. Til at oppebære denne bede skal man indsætte en
skriver og to mænd fra kongens side og en skriver og to mænd fra vor side,
som skal opstille en fortegnelse derover og overgive os den til indløsningen,
som det er beskrevet her foran; men den sølvbede, som måtte forfalde til
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betaling i Himmersyssel, skal vor herre kongen uden hindring beholde til
sit underhold. Hvis vor herre kongen skulde behøve vor eller de holstenske
herrers tjeneste, så skal vi i fælleskab tjene og hjælpe ham med 400 hjelm
klædte mænd. Og hvis vi skulde behøve hans hjælp og tjeneste, så skal han
til gengæld stå os og dem bi med 400 hjelmklædte mænd, og det afhænger
af hans ønske, om han vil give os underhold og selv til gengæld modtage
det af os. Skulde en af os behøve den anden i højere grad, så skal denne
følge ham med al sin magt, uden nogen svig. Og når brylluppet bliver
fuldbyrdet, og han har sovet hos vor søster, så skal der følge hende som livgeding: Riberhus og Ribe stad, med told, møller, med alle de indtægter,
som hører til staden, og med mønten, således som kong Kristoffer, hvem
Gud være nådig, har haft den; dertil skal også høre de øer, som i samme
konges tid har hørt dertil. Til vor søsters livgeding skal også høre de fire
herreder, som hørte dertil i kong Eriks tid, og halvdelen af Vardesyssel
med tilhørende fiskeri. Fremdeles, den som af os får borgene overdrageti
sin varetægt, skal hylde og aflægge ed til kongen, som det står skrevet her
foran. Hvis man ikke stoler på hans hylding, så skal han i stedet for ind
sætte fire af sine venner, som man kan stole på i dette. Fremdeles skal vi
ikke mere skade bispen i Århus på liv, på gods eller i hans stift, ej heller
hans folk, som har gods i eller udenfor stiftet. Fremdeles skal vi også lade
riddere og væbnere, land og folk, verdslige og gejstlige, og kongens mænd,
hvad de end kaldes, som sammen med ham er fordrevne fra deres gods,
blive ved deres rettigheder, som de kan føre bevis for, og lade dem bruge
deres gods, som de har ret til, og vor herre kongen og vi skal på alle
punkter tilgive alle dem, som har forbrudt sig mod ham og hans fader og
mod os, og som tilbød sig til hans og vor tjeneste. Ej heller skal vor for
nævnte herre kongen, når han indløser eller har indløst sit land Nørre
jylland, på nogen måde hindre os i vor del af landet i Vardesyssel, tvært
imod skal vi beholde det som arvegods med al rettighed, således som grev
Johan og grev Gerhard af Holsten og hans sønner har haft det. Foruden
alt dette, hvis Gud i himmerige skulde borttage vor herre kongen fra denne
verden, hvad Gud forbyde, førend han har indløst Ribe med det som er
nævnt her foran, så skal vor søster Helvig, så længe hun lever, besidde
som et ret livgeding og beholde Ålborghus med alle rettigheder og al nytte,
som hører dertil, og med Vendsyssel og Himmersyssel og Tysyssel og
Hanherred med alle rettigheder, således som kongen og andre herrer
har haft det. At vi stedse og fast og uden svig holder alle disse foranskrevne
3*
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aftaler, det har vi lovet på vor tro, og vi har aflagt ed på de hellige relikvier,
og har som borgen derfor stillet den høj bårne fyrste hertug Albrecht af
Sachsen, grev Johan, grev Henrik, grev Klaus, grever af Holsten, grev
Adolf af Schauenburg og grev Konrad af Oldenburg. Og vi, de fornævnte
herrer og garanter, har lovet det på vor tro og lover den ædle herre vor
herre kong Valdemar af Danmark det ved dette brev, og til hans hånd
lover vi den højbårne fyrste hans svoger markgrev Ludvig af Brandenburg,
hertug Barnim af Stettin, grev Ulrik af Lindow, greverne Günther og Gün
ther af Schwarzburg, den ædle herre af Mecklenburg herr Albrecht, at vi
helt og stadigt og uden svig vil holde alle disse foranskrevne punkter.
Således har vi til vitterlighed og med fuld viden derom givet vore segl til
dette brev. Dette brev er givet og skrevet i Lübeck i året 1340 efter Guds
byrd fredag før St. Urbans dag.
1) 28. maj. — 2) d.v.s. Fyn.

1340. 19. maj.

37

Kong Valdemar 4. Atterdag erkender at skylde hertug Albrecht 4. af Sachsen

{Lauenburg) 1000 mark sølv og lover at betale dette beløb i fire halvårlige terminer
med pelsværk, voks og klæde.
Vidisse af iggg ig. september.

i Valdemar, af Guds nåde konge af Danmark og Venden og hertug
i Estland, erkender åbenbart ved nærværende skrivelse, at vi og vore
rette arvinger ved retmæssig gæld skylder den ædle fyrste hertug Albrecht
af Sachsen og hans rette arvinger 1000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt.
Dem skal vi betale ham uden nogen slags hindring i byen Lübeck, i pels
værk, i voks og i klæde, som det er gængs blandt købmændene, til følgende
terminer: halvtredie hundrede lødige mark til førstkommende St. Mortens
dag, de næste halvtredie hundrede til St. Hansdag ved midsommer, et år
efter den førstkommende, de tredie halvtredie hundrede lødige mark til
næste St. Mortensdag om et år, de fjerde og sidste halvtredie hundrede
mark til den næste St. Hansdag ved midsommer, to år herefter. For at
disse aftaler skal forblive faste og urokkelige, har disse ædle fyrster og her
rer, markgrev Ludvig af Brandenburg og herr Svend, biskop i Arhus, sam
men med os afgivet løfte på deres tro og i fællig. Til vidnesbyrd om dette
fornævnte løfte har vi hængt vort segl under dette brev, som er givet og
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skrevet i året 1340 efter Guds byrd sidste fredag før Vor Herres Kristi
himmelfart.
1340. 20. maj. Lübeck.
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Kong Valdemar 4. Atterdag giver Stralsund forskellige rettigheder på Skånemar-

kedet.
Original i Stralsund.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle troende
i Kristus, som ser dette brev eller hører det læse, hilsen evindelig med
Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi giver og tilstår alle vore
elskede borgere i Stralsund magt og frihed til hvert år at indsætte deres
egen foged over deres borgere på markederne i Skanør og Falsterbo og til
at afsige dom over dem i alle deres forseelser, misgerninger og andre sager,
bortset fra sager, som går på hals og hånd, og som er begået der. Denne fogeds
myndighed skal vare fra St. Jakobs dag1) til St. Mortens dag2) hvert år.
Vi forbyder ligeledes strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen,
hvilken stilling han end indtager, bygger på deres fed undtagen med deres
vilje og samtykke. Forøvrigt tilstår vi de samme borgere, at dersom de
nogetsteds indenfor vort riges og herredømmes grænser og områder måtte
lide skibbrud — det ske ikke — skal de med dette brev have fri adgang til,
sålænge de formår at bjærge deres ting og skibe ved egen eller andres hjælp,
at gøre dette, og at de ikke skal forhindres heri af nogen af vore fogeder
eller af nogen anden. Ydermere skal de have fri adgang til frit at samle og
skære brænde i vore skove. Hvis endvidere nogen af deres borgere afgår
ved døden i vort rige, skal deres arvinger eller efterfølgere betale det, som
i folkesproget kaldes erfkop3) for ham og oppebære alt hans gods. Ligeledes
eftergiver og fritager vi fuldstændigt de samme borgere for de nye toldsat
ser, idet det er vor vilje, at borgerne frit skal nyde og glæde sig ved de gamle
rettigheder og den gængse told som i den berømmelige kong Valdemars
tid salig ihukommelse. Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes
fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer eller nogensom
helst anden drister sig til imod dette brevs ordlyd at forulempe eller på nogen
måde fortrædige disse borgere fra Stralsund. Den, som gør det, bør frygte
vor hævn. Vi lover desuden, at vi, når vi bliver taget til konge, vil og skal
forbedre alt dette og bekræfte det med vort store kongesegl, når vi bliver
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opfordret hertil. løvrigt godkender og stadfæster vi med dette brev alle
privilegier og breve, hvilke de med rette kan godtgøre at have af vore for
gængere. Vidner herom er den ærværdige fader i Kristus, herr Svend, af
Guds nåde biskop i Århus, og Johan v. Piessen, ridder. Til vidnesbyrd
herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet
i Lubeck i det Herrens år 1340 lørdagen før Kristi himmelfart.
1) 25. juli. — 2) 11. november, jfr. DRB II 7 nr. 398 og II 9 nr. 323 og 324. — 3)jfr.
DRB II 9 nr. 290 note 2.
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Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og deres medlovere slutter overenskomst

med kong Valdemar 4. og hans medlovere om pantsættelse af Fyn m.m.
Original i rigsarkivet.

i brødre Henrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, erkender åbenbart ved dette brev, at vi og vore rette arvinger
har aftalt og afsluttet en ret sone med den høj bårne Valdemar, de Danskes
og Venders konge og hertug af Estland, og hans rette arvinger og alle hans
hjælpere om alle de stridigheder og uoverensstemmelser, som indtil denne
dag har været mellem os og ham. Fremdeles har den samme konge og hans
rette arvinger for 41.000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt pantsat os
og vore rette arvinger landet Fyn og alle dertil hørende øer, og kongen
og hans rette arvinger skal ikke på nogen måde hindre hverken os eller
vore rette arvinger i dette fornævnte pant, hverken med hensyn til patronatsret eller til verdslige len eller med hensyn til landet Ærø, medmindre
han helt har betalt os og vore rette arvinger det fornævnte sølv. Og hvis
nogen mand skulde hindre os i besiddelsen af landet Ærø, skal kongen ikke
forsvare ham retsligt. Fremdeles med hensyn til kongens tjenere, som har
været fordrevet sammen med ham, så skal afgørelsen ligge hos kongen og
hos hans mænd og hos vor fætter grev Johan af Holsten, og hvad de be
stemmer derom, det skal man holde. Fremdeles, hvis kongen behøver her
tugen af Slesvig og de holstenske herrers tjeneste, så skal vi sammen tjene
ham med 400 hjelmklædte mænd. Og hvis hertugen og de holstenske her
rer behøver kongens hjælp, skal han til gengæld hjælpe dem med 400
hjelmklædte mænd. Det skal stå til kongens afgørelse, om han vil modtage
og yde underholdet. Hvis nogen af os behøver en større hjælp fra den anden,
skal den ene part følge den anden med al styrke, og kongen skal hjælpe os
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med at værge vore panter, hvis nogen skulde hindre os i dem. Det samme
skal vi med troskab gøre til gengæld, hvis nogen mand skulde hindre ham
i sine lande, undtagen Rügen og Reval; hvis nogen dér skulde hindre ham,
behøver vi ikke komme til hjælp eller følge et opbud. Fremdeles, hvis nogen
Dansker skulde hindre kongen i hans sølvbede, så skal vi være hans hjælpere
i den sag mod dem, der hindrer ham deri. Fremdeles, hvis nogen for sine
penge har købt landejendom i Nørrejylland eller på Fyn, eller har lånt
penge på gods, som han har pant på, da skal de beholde og besidde det gods,
så længe, indtil man tilbagegiver dem deres penge. Den som redeligt har
købt det for sine penge, skal også beholde det. Fremdeles skal kongen lade
Markvard Rostrup og hans rette arvinger forblive uantastet i deres panter,
som de har i Nørrejylland, indtil man indløser disse fra dem. Frem
deles, ifald vi fornævnte grever på noget punkt bryder disse aftaler, som
står i dette brev, så vælger vi hertug Albrecht af Sachsen til opmand des
angående. Han skal inden fire uger efter at det bliver ham meddelt, ved
retskendelse gøre skel mellem os i sagen, og hvis vi ikke holder det, som
vor opmand afsiger som ret for os, så skal alle de herrer, som lover med os
ved dette brev, blive vore fjender og skal hjælpe kongen mod os. Fremde
les, hvis kongen vil have sin broder junker Otto løst fra os, så skal han med
sin svoger markgreven af Brandenburg stille os sådan sikkerhed, som han
har givet os i dette brev, eller anden lige så god sikkerhed, således at der
ikke sker os nogen skade fra hans side. For at alle disse ting stadigt og ubry
deligt skal holdes, har vi fornævnte grever sammen med de højbårne fyr
ster og vore frænder hertug Albrecht af Sachsen, hertug Valdemar af
Slesvig, grev Johan af Holsten og grev Konrad af Oldenburg på vor tro
afgivet løfte til kong Valdemar, fornævnte herr Ludvig, markgreve af
Brandenburg, hertug Barnim af Stettin, grev Ulrik af Lindow, grev Gün
ther af Schwarzburg og herr Albrecht, den ædle fyrste af Mecklenburg.
Til vidnesbyrd om alle disse ting har vi fornævnte grever Henrik og Klaus
og vi fornævnte medlovere til fuld vitterlighed hængt vort segl under dette
brev, som er givet i Lübeck år 1340 efter Guds byrd nærmeste søndag før
Vor Herres himmelfart.
1340. 21. maj.
Kong Valdemar 4. Atterdag og hans medloveres genbrev til foregående brev.
Original i rigsarkivet.
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i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug
af Estland, erkender og bevidner åbenbart ved dette brev, at vi og
vore rette arvinger har aftalt og afsluttet en ret sone med de ædle her
rer grev Henrik og grev Klaus af Holsten og Stormarn og deres rette
arvinger og alle deres hjælpere om alle de stridigheder og uoverensstem
melser, som indtil denne dag har været mellem os og dem. Fremdeles
erkender vi, at vi og vore rette arvinger til disse fornævnte grev Henrik og
grev Klaus og deres rette arvinger har pantsat landet Fyn og alle tilhø
rende øer for 41.000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, og at vi og vore rette
arvinger hverken skal eller vil volde dem og deres rette arvinger nogen art
af hindring i dette fornævnte pant, hverken med hensyn til patronatsret
eller til verdslige len eller landet Ærø, medmindre vi helt har betalt dem
og deres rette arvinger dette fornævnte sølv. Og hvis nogen mand skulde
anfægte dem i besiddelsen af landet Ærø, skal vi ikke forsvare ham retsligt.
Fremdeles med hensyn til vore tjenere, som har været fordrevet sammen
med os, skal afgørelsen ligge hos os og hos vor fætter grev Johan af Holsten,
og hvad vi bestemmer derom, det skal man holde. Fremdeles, hvis vi
behøver hertugen af Slesvigs og de holstenske herrers tjeneste, så skal de
tjene os sammen med 400 hjelmklædte mænd. Og hvis hertugen og de hol
stenske herrer behøver hjælp, så skal vi hjælpe dem til gengæld med 400
hjelmklædte mænd. Det skal stå til vor afgørelse, om vi vil modtage og yde
underholdet. Hvis nogen af os behøver en større hjælp fra den anden, skal
han følge ham med al styrke, og vi skal med troskab hjælpe grev Henrik
og grev Klaus med at værge deres panter, hvis nogen skulde hindre dem
deri, og det samme skal de gøre mod os til gengæld, hvis nogen mand
skulde hindre os i vore lande, undtagen Rügen eller Reval; hvis nogen dér
skulde hindre os, så behøver de ikke komme os til hjælp eller følge et op
bud. Fremdeles, hvis nogen Dansker skulde hindre os i vor sølvbede, så
skal grev Henrik og grev Klaus være vore hjælpere i den sag mod dem,
som hindrer os deri. Fremdeles, hvis nogen for sine penge har købt land
ejendom i Nørrejylland eller på Fyn, eller har lånt penge på gods, som han
har pant på, da skal de beholde og besidde det gods så længe, indtil man
tilbagegiver dem deres penge. Den som redeligt har købt det for sine penge,
skal også beholde det. Fremdeles skal vi lade Markvard Rostrup og hans
rette arvinger forblive uantastet i deres panter, som de har i Nørrejylland,
indtil man indløser disse fra dem. Fremdeles, ifald vi på noget punkt
bryder disse aftaler, som står i dette brev, så vælger vi hertug Albrecht
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af Sachsen til opmand desangående. Han skal inden fire uger efter at
det bliver ham meddelt, ved retskendelse gøre skel mellem os i sagen,
og hvis vi ikke holder det, som vor opmand afsiger som ret for os, så skal
alle de herrer, som lover med os i dette brev, blive vore fjender og skal
hjælpe grev Henrik og grev Klaus af Holsten mod os. Fremdeles, hvis vi
vil have vor broder hertug Otto løst fra grev Henrik og grev Klaus, så skal
vi med vor svoger markgreven af Brandenburg stille dem sådan sikker
hed, som vi gør i dette brev, eller anden lige så god sikkerhed, således at
der ikke sker dem nogen skade fra hans side. For at alle disse ting stadigt
og ubrydeligt skal holdes, har vi fornævnte kong Valdemar sammen med
de høj bårne herrer herr Ludvig, markgreve af Brandenburg, hertug Bar
nim af Stettin, grev Ulrik af Lindow, grev Günther af Schwarzburg, og
med herr Albrecht, den ædle fyrste af Mecklenburg, på tro afgivet løfte
til de fornævnte grev Henrik og grev Klaus, og har til fordel for dem og
deres arvinger afgivet løfte til deres frænder hertug Albrecht af Sachsen,
hertug Valdemar af Slesvig, og grev Johan af Holsten, og grev Konrad af
Oldenburg. Til vidnesbyrd om alle disse ting har vi kong Valdemar og vi
fornævnte medlovere til fuld vitterlighed hængt vore segl under dette
brev, som er givet i Lübeck år 1340 efter Guds byrd nærmeste søndag før
Vor Herres himmelfart.

1340. 21. maj. Lübeck.
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Kong Valdemar 4. Atterdagforlener grev Johan 3. af Holsten med Femern som et

arvelen.
Vidisse af 1423 12. august i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde konge af Danmark, erkender og bevidner
ved dette åbne brev, at vi og vore arvinger med god vilje efter samråd
og med samtykke af vore frænder og mænd har forlenet vor kære fætter
grev Johan af Holsten og hans arvinger med landet Femern og borgen
Glambek som et ret arvelen, således som det forefindes og med alt, som
dertil hører, ganske og aldeles frit for behæftelser og uhindret, således som
vor fader kong Kristoffer og vore forfædre har haft det, med alle kongelige
rettigheder og al frihed, med al indtægt, mandelen1), patronatsrettigheder
og nytte af ager, eng og vand, med forstrand, strandgods, falkejagt, evigt
at besidde som et ret arvelen, og vi erkender, at vi samtykker i og stadfæster
det, som vor fætter grev Johan har pantsat og foretaget i landet Femern, og
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at vi eller vore arvinger aldrig nogensinde heri skal hindre ham eller hans
arvinger eller dem, som har købt ydelser eller til hvem der er pantsat ydelser
med sikkerhed i jorden. Og med dette brev stadfæster vi også og samtykker
i vor faders kong Kristoffers breve — Gud være ham nådig — som han har
givet vor fornævnte fætter på landet Femern2). Og hvis nogen skulde hindre
eller angribe ham eller hans arvinger i fornævnte land og borg, da skal vi
eller vore arvinger hjælpe at afværge eller forhindre det af al vor magt
i det omfang, som vor fætter eller hans arvinger ønsker det og trænger til
det. Og at alle disse ting er sket således og skal forblive således stadigt og
fast, det lover vi på vor tro ved dette brev, som er skrevet i Lübeck under
vort segls vidnesbyrd i året 1340 efter Guds byrd, søndagen før Vor Herre
Guds himmelfart; og dette har de ædle fyrster markgrev Ludvig af Bran
denburg, hertug Albrecht af Sachsen, hertug Barnim af Stettin, hertug
Valdemar af Slesvig, grev Ulrik af Lindow, grev Günther af Schwarzburg,
herr Albrecht, fyrsten af Mecklenburg, grev Adolf af Schauenburg, grev
Henrik og grev Klaus af Holsten overværet som vidner.
1) hermed tænkes på gods, som er givet vasallerne som arvelige forleninger, jf.
Lüb. UB., Wort- u. Sachregister p. 289. — 2) DRB II 10 nr. 73 og 75.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stadfaster Lübeckernes vragret i Danmark samt deres

rettigheder på Skånemarkedet og andetsteds i Danmark.
To originaler i Lübeckarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Est
land, til alle, som ser dette brev eller hører det læse, hilsen med Gud
og kendskab til nedenstående.
Den velvilje og hengivenhed, hvormed borgerne i staden Lübeck altid
har sørget for at tjene os og vore forgængere som Danmarks konger, til
skynder os klogeligt til at give en forordning til deres almene nytte og til at
forny og bekræfte nogle rettigheder og friheder, som samme borgere i
Lübeck indtil nu har haft i vort rige i vor og vore forgængeres, de danske
kongers tid1).
(1) Derfor fastslår vi for det første med råd og samtykke af vore tro mænd,
at den lov og bestemmelse skal gælde til evig tid, at når købmænd fra Lü
beck lider skibbrud, må ingen mand i hele vort riges område driste sig til
i vort navn at røve eller bemægtige sig deres gods, når det på en eller anden
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måde driver i land, men det er vor vilje og vi forordner, at alt skibbrudent
gods eller vrag, eller med hvilke andre navne det benævnes kan, efter skib
bruddet retteligt skal tilhøre de personer, hvem samme gods tidligere til
hørte. Hvis disse personer skulde omkomme ved skibbruddet eller på anden
måde, skal det skibbrudne gods opbevares udelt og tilbagegives deres
nærmeste arvinger, idet vi afskaffer al misbrug herimod. Denne lov og
bestemmelse fastsætter og giver vi specielt til borgerne i Lübeck ved dette
brev. (2) Ydermere bekræfter og fornyer vi, at borgerne i Lübeck — såle
des som det hidtil har været tilfældet — frit må sælge klæde, såvel uld som
linned, og udskære det i alenmål på vort marked i Skanør og Falsterbo på
de steder, hvor det er sædvane at gøre dette. (3) Ydermere må borgerne
fra Lübeck sammesteds frit sælge alt det gods, som skal sælges i pund eller
efter bismervægt eller andre vægte, og alt andet gods, stort eller småt,
under forbehold af vor sædvanlige told. De må ligeledes købe alt, hvad de
finder udbudt til salg sammesteds, og frit udføre, hvad de måtte købe,
uanset om der udstedes forbud herimod, og uanset enhver anden grund.
(4) Ydermere må borgerne fra Lübeck som dommer eller foged på vort
marked i Skanør og Falsterbo vælge og indsætte en af dem selv, hvem de
finder egnet. Denne dommer eller foged skal frit pådømme nævnte borgeres
forseelser og sager, idet han også udøver hals- og håndsretten og al anden
ringere domsmyndighed over disse borgere efter staden Lübecks ret.
(5) Ligeledes er det vor vilje og bestemmelse, at når en borger fra Lübeck
dør på fornævnte marked, skal deres foged eller de anseeligste blandt dem
anvise afdødes gods til hans nærmeste arvinger, hvis de er tilstede, eller
lade det føre til dem, hvis de er fraværende. Heri skal der ikke i vort navn
lægges dem hindringer i vejen af nogen. (6) Vi har ligeledes fastsat, at
sålænge disse borgeres gods ligger på vogne, som skal føre det til skibene,
og disse vogne ikke rører vandet, er sådant gods at betragte som ikkeudsmuglet2), og af dette gods kan der endnu betales told uden nogen be
slaglæggelse eller arrest i godset. (7) Såsnart deres skibe anløber, må de
ydermere have lov til frit at losse, til hvilken tid de vil, uden hindring fra
vor side. (8) Fremdeles er det vor vilje, at borgerne fra Lübeck hvert år
søndagen før Mikkelsdag — og ikke tidligere — skal give og betale tolden
på disse markeder i nye penge. (9) Ydermere er det vor vilje og vi har
fastsat, at ingen må opholde sig på de lybske borgeres fed, undtagen deres
foged, disse borgere fra Lübeck selv og dem, som de har givet adgang.
På dette fed må de ikke holde kro, men vi giver borgerne fra Lübeck lov

Nr. 43

21 • maJ I34°

44

til at sælge øl på deres fed og ligeledes til at udskænke det i kandevis, som
de hidtil har gjort, (io) Fremdeles må enhver lybsk borger, som har egen
bod i Skanør eller Falsterbo, lade den gå i arv til sin nærmeste arving, når
der blot fyldestgøres for stedet, som loven kræver, (i i) Det er ydermere vor
vilje og bestemmelse, at borgerne fra Lübeck til enhver tid frit og ufor
styrret må nyde deres gods i købmandskab på oftnævnte markeder og også
udenfor dette overalt i vort rige, uden at nogen krænker eller foruretter
dem i den henseende, men således at de bevarer enhver rettighed og fri
hed i alle deres forretninger og sager, således som de fra arilds tid har
nydt deres rettigheder og friheder. (12) Desuden bekræfter vi med kongelig
autoritet og ved dette brev alle privilegier, nådesbevisninger og friheder,
som er givet og tilstået dem af vore forgængere som konger af Danmark,
idet det er vor vilje, at foranstående bestemmelser, alle og enhver, fast og
ubrydeligt skal overholdes af os og vore arvinger og af vore officialer, som
til enhver tid er i kongeriget Danmark. Til vidnesbyrd og yderligere sik
kerhed for alt det foranstående og hver enkelt del deraf har vi befalet og
ladet dette brev bestyrke med vort segl som værn. Vidnerne herom er
markgrev Ludvig af Brandenburg, bisperne Frederik af Kammin og Svend
af Århus, grev Ulrik af Lindow, grev Günther af Schwarzburg, fyrst Al
brecht af Mecklenburg, broder Gebhard v. Bortfeld af Johanniterordenen
og Henrik v. Rischach, hofmester, Johan v. Buch og Johan af Piessen,
riddere, samt Hasse v. Wedel den ældre og adskillige andre troværdige
mænd. Givet og forhandlet i Lübeck i vor nærværelse i det Herrens år
1340 lørdagen før Kristi himmelfart.
1) jfr. DRB II 1 o nr. 76 og 9 nr. 294. — 2) gengiver det nedertyske unvorvaren d. v. s.
ikke kørt frem, jf. DRB II 7 nr. 373 note 2.
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Kong Valdemar 4. Atterdag skænker Tåsinge til hertug Albrecht 4. af Sachsen
(Lauenburg).
Vidisse iggg ig. september.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands hertug,
til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at vi efter moden over
vejelse og med samtykke og råd af vore tro mænd har skænket eller givet
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landet Tåsinge til vor kære onkel1) herr Albrecht, hertug af Sachsen,
Engern og Westfalen, og til hans rette arvinger, nærværende brevvisere,
med alle dets tilliggender, nemlig ejendomme, friheder, indtægter, frugter
og oppebørsler, således som de findes indenfor dets mål og grænser, i agre,
enge, græsgange, skove, krat, lunde, fiskevande, vande og vandløb, møller,
veje og stier, og med alle andre vilkår, med hvjlke navne de benævnes,
at besidde frit og ukæret evindelig. Vi forbyder ydermere alle vore høvedsmænd, fogeder og deres officialer, at nogen dumdristigt vover på nogen
måde at fortrædige, rejse tiltale mod eller hindre vor fornævnte onkel og
hans arvinger i godset i nævnte land imod dette brevs ordlyd, såfremt
han vil undgå vor og den kongelige hævn. Og vi ophæver og tilbagekalder
ikke det af vor fader — salig ihukommelse — affattede eller opsatte brev
om denne gave2), som er givet samme af vor fader, men godkender, stadfæster og bekræfter den med dette brev. Til vidnesbyrd herom har vi ladet
dette brev bekræfte med vort segl. Givet i Lübeck i det Herrens år 1340
søndagen før Kristi himmelfartsdag.
1) brugt i vid betydning, således forøvrigt allerede i Kristoffer 2’s i note 2 anførte
brev. — 2) DRB II 10 nr. 157.
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Ærkebiskop Peder af Lund vidimerer ridderen Lars Larsens brev af 1334 15. fe

bruar.
Original i universitetsbiblioteket.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund og Sveriges primas, til
alle, som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med alles Frelser.
Det er vor vilje, at det skal være klart for alle, at vi har set, gennemlæst
og omhyggeligt undersøgt et åbent brev af den velbyrdige ridder, herr
Lars Larsen under hans sande segl, uskrabet og ustungent og ubeskadiget og
ufordægtigt i enhver henseende og af indhold som følger: Lars Larsen,
ridder, til alle, der ser dette brev (o.s.v. = DRB II 11 nr. 113). Og til tegn
og vidnesbyrd om det sete brev har vi ladet vort segl hænge under denne
afskrift. Forhandlet og givet i Lund i det Herrens år 1340 onsdag efter den
hellige pave og martyr Urbans dag.
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Anders Mogensen kvitterer Niels Hak af Hyby for betaling af 11 (eller 15) mark
skånsk.
1. Skånebrevsfortegnelsen :

nders Mogensens kvittering, givet Niels Hak af Hyby, at han har mod. taget 11 mark skånsk i betaling. Givet 1340 på søndagen Trinitatis.

A
A

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

nders Mogensens kvittering, givet Niels Hak af Hyby, at han har fået
. de 15 mark i nye skånske penge. Givet 1340.
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1340. 22. juni.

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten erkender at skylde deres mænd, herr Albern

v. d. Wisch, Wulf Pogwisch og Hartvig Wulf 627 mark penge og 143 mark sølv,
at forrente med 10°/o pro anno fra forfaldstid og med sikkerhed i Gottorp slot.
Original i Gottorp Landesarchiv.

i Henrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn,
erkender og bevidner åbenbart ved dette brev, at vi skylder vore
elskede mænd, ridderen herr Albern von der Wisch 45 mark lødigt sølv
og 127 mark lybske penge og Wulf Pogwisch 500 mark lybske penge og
Hartvig Wulf 100 mark lødigt sølv. Dette sølv og disse penge skal vi
betale dem og deres rette arvinger nu til førstkommende St. Mortens dag.
Hvis vi skulde undlade at gøre det, skal vi give dem og deres rette arvinger
10 mark i skadeserstatning for hver 100 mark hvert år indtil det tidspunkt,
da Gottorp borg bliver indløst fra Detlev af Sehested og fra Wulf og fra
deres frænder. Fremdeles, den mand, som da på vore vegne modtager
Gottorp borg, skal uhindret give dem og deres rette arvinger fornævnte
sølv og penge. Skulde han til den tid ikke have betalt pengene og sølvet,
så skal han med gode mænd, som de kan være trygge ved, stille de herrer
Albern, Wulf og Hartvig og deres rette arvinger sikkerhed for, at han for
hver 100 mark skal give dem 10 mark i rente hvert år indtil det tidspunkt,
da dette fornævnte sølv og disse penge er betalte. Vi grev Henrik og
Klaus erklærer over for vore fornævnte mænd og deres rette arvinger på
vor tro og til deres fælleshånd stadigt og fast at ville holde alle disse foranskrevne ting. Til vidnesbyrd og sikkerhed har vi hængt vore segl under
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dette brev, som er skrevet år 1340 efter Guds byrd torsdagen før St. Hans
dag ved midsommer.
1340. 23. juni. Reg. Dan. nr. 2194, se 1360 23. juni.

1340. 23. juni.

47

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten overlader hertug Valdemar 3. af Sønder
jylland deres panterettigheder i Nørrejylland for 42.000 mark sølv, medens hertugen
til gengæld for denne sum overlader dem Sønderjylland i pant.
Vidisse 1348 21. februar.

i Henrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og landet Stormarn
erkender og bevidner åbenbart ved dette brev, at der mellem os på
den ene side og hertug Valdemar af Slesvig på den anden side er truffet
følgende aftale, at vi og vore rette arvinger har overladt til hertug Valde
mar og hans rette arvinger at indløse på kongens vegne landet Nørre
jylland med Varde, med undtagelse af den halvdel af Brusk herred, som
ligger nærmest sundet ved Middelfart, således som vi havde det med al
nytte og rettighed som pant for 42.000 mark lødigt sølv. Som afdrag på
denne fornævnte pengesum skal fornævnte hertug Valdemar fri os for
10.000 mark lødigt sølv ved indløsning af borgen Kalø. Men viser det
sig ved regnskabsopgørelsen, at dens pantesum ikke er så høj, skal man
føre det overskydende beløb i regning på borgen Gottorp og hele
fogediet1). Fremdeles, for de øvrige 32.000 mark lødigt sølv har hertugen
til os og vore arvinger pantsat og pantsætter os med dette brev borgen Tørning med staden Haderslev og med hele det tilliggende fogedi som er ret
pant for 10.000 mark lødigt sølv, og borgen Tønder med staden og hele
det tilliggende fogedi for 10.000 mark lødigt sølv, og borgen Gottorp med
Dånischwold og med stæderne Eckernførde, Slesvig og Flensborg og med
hele det tilliggende fogedi for 12.000 mark lødigt sølv. Disse fornævnte lan
de, borge, stæder og fogedier skal vi nævnte grev Henrik og grev Klaus og
vore rette arvinger holde som pant for fornævnte penge med al nytte og rettig
hed, med udøvelsen af al patronatsrettighed, således som det er hertugens
arv og som han har haft det, indtil det tidspunkt, da nævnte hertug Valde
mar eller hans arvinger indløser landene og borgene fra os eller fra vore rette
arvinger for det fornævnte sølv. Og når hertugen eller hans arvinger vil ind
løse disse borge, så skal han først indløse Tørning og derefter Tønder og til
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sidst Gottorp, for en sådan pengesum, som er nævnt derom. Fremdeles,
skal hertugen henvise borgen Svavsted til os og vore rette arvinger med
sådan rettighed, som han har haft derpå, og når hertugen eller hans ar
vinger har indløst Gottorp fra os eller fra vore arvinger, så skal vi atter
anvise hertugen Svavsted med sådan rettighed, som han har ført bevis for
over for os2). Fremdeles, disse nævnte lande, borge, stæder og fogedier skal
hertugen overdrage os og vore arvinger frit og uhindret. Betalingen for
Tørning skal hertugen eller hans arvinger erlægge til os og vore arvinger
i Gottorp, og betalingen for Tønder skal han også erlægge til os i Gottorp,
og betalingen for Gottorp skal han erlægge til os i Rendsborg. Hvis det
skulde ske, at vi mister Rendsborg, så skal hertugen eller hans arvinger
erlægge betalingen for Gottorp til os og vore arvinger i staden Lübeck. Og
alle disse betalinger skal hertugen eller hans arvinger erlægge til os og vore
arvinger i de her bestemte stæder i lødigt sølv efter kølnsk vægt eller i
gro ter fra Tours eller i engelsk eller i lybsk mønt, således som en købmand
kan stå inde for det overfor en anden i staden Lübeck. Fremdeles, når
hertugen overdrager os de nævnte borge, fogedier og stæder, så skal vore
mænd herr Emeke v. Wonsfleth og herr Klaus af Krummedige og Tønne
v. Rantzau, hver af dem med tre af sine frænder, tilsikre hertugen, at de
uden svig vil tilbagegive ham eller hans arvinger disse fornævnte borge
frit og uhindret, således som vi modtog dem af dem, når denne betaling
er erlagt til os, sådan som det står skrevet her foran. Skulde det ske, at en
af disse tre eller nogen af deres garanter dør i løbet af den tid, da de
har borgene i deres varetægt, så skal de sætte en anden god mand i stedet
inden fire uger derefter. Hvis også disse tre afgiver borgene før disse
indløses, da skal de ikke give afkald på dem, før de stiller hertugen
lige så gode garantier, som de andre har gjort. Fremdeles skal vi grev
Henrik og grev Klaus selvtyvende tilsikre hertugen, at vi skal tilbage
give hertugen eller hans arvinger landene og borgene frit og uhindret,
når vort sølv er blevet os betalt, således som det er aftalt her foran. Frem
deles skal vi grev Henrik og grev Klaus og vor fader grev Gerhards rette
arvinger overlade Riberhus og Ribe by og fogediet i Ribe til hertug Val
demar af Slesvig og hans rette arvinger, samt Varde, således som vor fader
købte det af grev Johan som et ret arvekøb3). Og vi skal anvise Ålborghus
med staden og med fogediet og med de dertil hørende sysler, og borgen Kalø
med hele fogediet, således som herr Klaus af Limbæk har det, til hertugen
og hans arvinger at indløse under den her fornævnte betingelse, og vi skal
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anvise borgen Karmark, som tilhører drost Peder4), til hertugen og hans
arvinger med sådan rettighed, som vor fader grev Gerhard havde dertil,
og Bygholm borg og hele fogediet med den rettighed, der i Horsens hører
til den borg, og Koldinghus og staden Kolding og Vejle med tilhørende
fogedi undtagen den halvdel af Brusk herred, som ligger nærmest ved
sundet ved Middelfart. Fremdeles skal herr Uffe Nielsen have sit stenhus
igen og Anders Jensen skal have sin faste gård5) igen i Estrup6) og Peder
Munk skal have sin faste gård5) igen i Holbæk7). Fremdeles skal alle fanger,
som er taget til fange på begge sider i denne krig, de, som hertugen med sine
hjælpere har fanget fra vor fader grev Gerhard og fra os og vore hjælpere,
og de, som vor fader og vi med vore hjælpere har fanget fra hertugen og
hans hjælpere, frigives på begge sider. Fremdeles skal hertugen til os hen
vise alle sine mænd, som har gods i de lande, som hertugen har sat os i
pant. De skal hylde os og aflægge ed til os, således som (herre) mænd ret
mæssigt skal gøre det overfor deres herre. På selvsamme måde skal vi henvise
vore mænd, som vi har i Nørrejylland, til hertugen. Fremdeles skal vi og
vore arvinger til fordel for hertugen og hans arvinger frigøre landet Mors
fra Rantzauerne for den pengesum, for hvilken det er pantsat til dem. Hvor
vidt vi også skal frigøre det fra S trange Ebbesen eller ej, det skal henskydes
til hertug Albrecht af Sachsens afgørelse. Fremdeles, hvad vi har til gode
af bede i Nørrejylland, det skal hertugen af Slesvig retmæssigt opkræve for
os og vore befuldmægtigede på samme måde, som om det angik ham selv.
Det samme skal vi til gengæld gøre for hertugen. Og hvad der på begge
sider findes af tilsikret gæld, skal den ene afos retmæssigt kræve for den anden,
som om det angik ham selv. Fremdeles skal vi anvise hertugen Nørrejyl
land, således som vor fader havde det, og som dette brev fastsætter. Hvis
nogen mand retmæssigt har købt gods for sine penge, skal han beholde det.
Og hvis nogen mand har sådant gods som len af vor fader eller af os, som
vi retmæssigt kan bortgive som len, så skal han beholde og bruge det. Og
hvis nogen mand retmæssigt har gods i pant fra sine standsfæller, skal
han beholde det indtil det tidspunkt, da man tilbagegiver ham hans
penge. Fremdeles, for det tilfælde at nogen af os fra begge parter bryder
den aftale, som dette brev fastsætter, har vi til opmand i sagen valgt og
kåret hertug Albrecht af Sachsen, for at han skal gøre ret og skel mellem
os, og hvad han afsiger som retmæssig kendelse, det skal vi holde. Frem
deles skal alle de breve8), som hertugen af Slesvig har givet os, før han gav
sin søster til kong Valdemar til (opnåelse af) forbundet med kongen og
3. Række. I.

4
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Danskerne, være magtesløse. Fremdeles, når hertugen og hans arvinger
giver os og vore arvinger 7.000 mark penge lybsk mønt, så skal vi uhindret
overdrage hertugen og hans rette arvinger Koldinghus og staden Kolding og
Vejle med hele det tilliggende fogedi, og henvise (herre) mændene til ham.
Og er nogen (herre) mand blevet frataget sit gods siden det tidspunkt, da
vor fader og hertugen blev fjender, så skal han have det igen og bruge det
uhindret. Endvidere skal hertug Valdemar eller hans rette arvinger ikke
gøre krav på at indløse borgen Tørning med fogediet fra os eller fra vore
arvinger, medmindre han eller hans arvinger har givet ridderen Markvard
Wulf eller hans arvinger 100 mark lødigt sølv ud over den rette sum,
for hvilken Tørning står os i pant. At alle disse ting stedse skal forblive
ubrydelige, har vi i troskab lovet vor kære onkel hertug Valdemar og
hans rette arvinger, og vi lover det i dette brev, som er givet år 1340 efter
Guds byrd på St. Hansaften ved midsommer under vore segl, som er
hængt herunder med vort og vort råds samtykke og fulde stadfæstelse.
1) der er underforstået: 1) at greverne har pantsat Kalø til Klaus Limbæk, 2) at
hertug Valdemar på grevernes vegne skal afregne med ham og maksimalt udbetale herr
Klaus 10000 mark. Hvis Klaus Limbæks krav opgøres til fx. 9000 mark, skal hertugen
udrede dette beløb og de resterende 1000 mark lægges så til Gottorps pantesum, der
derved forhøjes fra 12000 til 13000. — 2) Svavsteds egentlige ejer var bispen af Slesvig. —
3) jf. DRB II 7 nr. 267. — 4) Peder Vendelbo. — 5) oversættelse af veste. — 6) nu
GI. Estrup. — 7) nu Holbækgård. — 8) jf. nr. 10 og 11.

1340. 23. juni, Reg. Dan. nr. 2194, se 1360 23. juni.
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Hertug Valdemar 3.s genbrev til foregående brev.
Original i rigsarkivet.

i Valdemar af Guds nåde hertug i Slesvig erkender og bevidner åben
bart ved dette brev, at der mellem os på den ene side og brødrene
grev Henrik og grev Klaus af Holsten og Stormarn på den anden side er
truffet følgende aftale. Grev Henrik og grev Klaus og deres rette arvinger
har overladt os og vore rette arvinger landet Nørrejylland med Varde,
undtagen den halvdel af Brusk herred, som ligger nærmest sundet ved Mid
delfart, således som de havde det med al nytte og rettighed som pant for
42.000 mark lødigt sølv. Som afdrag på den fornævnte pengesum skal vi
betale de fornævnte grever Henrik og Klaus og deres rette arvinger 10.000
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mark lødigt sølv ved indløsning af borgen Kalø. Men viser det sig ved
regnskabsopgørelsen, at dens pantesum ikke er så høj, skal man føre det
overskydende beløb i regning på borgen Gottorp og hele fogediet1). Frem
deles for de øvrige 32.000 mark lødigt sølv har vi til grev Henrik og grev
Klaus pantsat og pantsætter vi med dette brev dem og deres rette arvinger
borgen Tørning med staden Haderslev og med hele det tilliggende fogedi
som ret pant for 10.000 mark lødigt sølv, og Tønderhus med staden og hele
det tilliggende fogedi for 10.000 mark lødigt sølv, og borgen Gottorp med
Dänischwold og med stæderne Eckernførde, Slesvig og Flensborg og med
hele det tilliggende fogedi for 12.000 mark lødigt sølv. Disse fornævnte
lande, borge, stæder og fogedier skal grev Henrik og grev Klaus og deres
rette arvinger holde som pant for de fornævnte penge med al nytte og ret
tighed, med udøvelse af al patronatsrettighed, således som det er vor arv
og som vi har haft det, indtil det tidspunkt, da vi eller vore arvinger
indløser landene og borgene fra grev Henrik og grev Klaus eller fra deres
arvinger for det fornævnte sølv. Og når vi eller vore arvinger vil indløse
disse borge, så skal vi først indløse Tørning og derefter Tønder og til sidst
Gottorp for en sådan pengesum, som er nævnt derom. Fremdeles skal vi
anvise grev Henrik og grev Klaus og deres arvinger borgen Svavsted med
sådan rettighed, som vi har haft derpå, og når vi og vore arvinger har ind
løst Gottorp fra greverne og fra deres arvinger, så skal de igen anvise os
Svavsted med sådan rettighed som vi har ført bevis for over for dem2). Frem
deles skal vi overdrage grev Henrik og grev Klaus og deres rette arvinger disse
nævnte lande, borge, stæder og fogedier frit og uhindret. Betalingen for Tør
ning skal vi hertug (Valdemar) erlægge til dem og deres arvinger i Gottorp,
og betalingen for Tønder skal vi også erlægge til dem i Gottorp, og beta
lingen for Gottorp skal vi erlægge i Rendsborg. Og hvis det skulde ske, at
de mistede Rendsborg, så skal vi erlægge denne betaling i staden Lübeck.
Og alle disse betalinger skal vi og vore arvinger erlægge til grev Henrik og
grev Klaus og deres arvinger i de her bestemte stæder i lødigt sølv eller i
groter fra Tours, eller i engelsk eller lybsk mønt, således som en købmand
kan stå inde for det overfor en anden i staden Lübeck. Fremdeles når vi
overdrager grev Henrik og grev Klaus af Holsten de fornævnte borge,
fogedier og stæder, så skal herr Emeke v. Wonsfleth og herr Klaus af Krum
medige og Tønne v. Rantzau, hver af dem med tre af sine frænder til
sikre os, at de uden al svig skal tilbagegive os og vore arvinger vore borge
frit og uhindret, således som de modtog dem af os, når vi har erlagt denne
4*
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betaling, som er aftalt her. Skulde det ske, at en af disse tre eller nogen af
deres garanter dør i løbet af den tid, da de har disse borge i deres
varetægt, så skal de sætte en anden god mand i stedet for inden fire uger
derefter. Hvis også disse tre forlader borgene, før disse indløses, så skal
de ikke give afkald på dem, før de stiller os lige så gode garantier,
som de andre har gjort. Fremdeles skal grev Henrik og grev Klaus selv
tyvende tilsikre os, at de vil tilbagegive os og vore arvinger landene og
borgene frit og uhindret, når vi har betalt dem deres sølv, som det er af
talt her foran. Fremdeles skal grev Henrik og grev Klaus og grev Gerhards
rette arvinger overlade til os og vore rette arvinger Riberhus og Ribe
by og fogediet i Ribe, samt Varde, således som deres fader købte det af grev
Johan som et ret arvekøb3). Og grev Henrik og grev Klaus skal anvise
Ålborghus med staden og fogediet og de dertil hørende sysler, og borgen
Kalø med hele fogediet, således som herr Klaus af Limbæk har dem, til os
og vore arvinger at indløse under den her fornævnte betingelse, og de skal
anvise borgen Karmark, som tilhører drost Peder4), til os og vore arvinger
med den rettighed, som grev Gerhard havde derpå, og Bygholm borg og
hele fogediet med den rettighed, der i Horsens hører til den borg, og Koldinghus og staden Kolding og Vejle med tilhørende fogedi, undtagen den
halvdel af Brusk herred, som ligger nærmest ved sundet i Middelfart. Frem
deles skal man tilbagegive herr Uffe Nielsen hans stenhus, og Anders Jen
sen skal have sin faste gård5) igen i Estrup6), og Peder Munk skal have
sin faste gård5) igen i Holbæk7). Fremdeles skal alle fanger, som er taget til
fange på begge sider i denne krig, de, som vi og vore hjælpere har fanget fra
greverne og deres hjælpere, og de, som greverne og deres hjælpere har fanget
fra os og vore hjælpere, frigives på begge sider. Fremdeles skal vi til
grev Henrik og grev Klaus og til deres rette arvinger henvise alle vore
mænd, som har gods i de lande, som vi har sat som pant for grev Henrik
og grev Klaus. De skal hylde dem og aflægge ed til dem, således som
(herre) mænd retmæssigt skal gøre det overfor deres herre. På selvsamme
måde skal greverne til gengæld henvise deres mænd, som de har i Nørrejyl
land, til os. Fremdeles skal greverne af Holsten til fordel for os frigøre lan
det Mors fra Rantzauerne for den pengesum, for hvilken det er pantsat til
dem. Hvorvidt de også skal frigøre det fra Strange Ebbesen eller ej, det skal
henskydes til hertug Albrecht af Sachsens afgørelse. Fremdeles hvad gre
verne af Holsten har til gode af bede i Nørrejylland, det skal vi retmæs
sigt opkræve for dem og deres befuldmægtigede på samme måde, som om
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det angik os selv. Og det samme skal greverne til gengæld gøre for os. Og
hvad der på begge sider findes af tilsikret gæld, skal enhver af os retmæssigt
kræve for den anden, som om det angik ham selv. Fremdeles skal grev
Henrik og grev Klaus anvise os Nørrejylland, således som deres fader
havde det, og som dette brev fastsætter. Hvis nogen mand retmæssigt har
købt gods for sine penge, skal han beholde det. Og hvis nogen mand har
gods som len af grev Gerhard eller af hans børn grev Henrik og grev Klaus,
som de retmæssigt kan bortgive som len, skal han beholde og bruge det.
Og hvis nogen mand retmæssigt har gods som pant fra sine standsfæller,
skal han beholde det indtil det tidspunkt, da man tilbagegiver ham hans
penge. Fremdeles, for det tilfælde at nogen af os bryder den aftale, som
dette brev fastsætter, vælger vi hertug Albrecht af Sachsen til opmand,
for at han skal gøre ret og skel mellem os, og hvad han afsiger som retmæssig
kendelse, det skal vi holde. Fremdeles skal alle de breve8), som vi har givet
hinanden, før vi gav kong Valdemar vor søster til (opnåelse af) forbundet
med kongen og Danskerne, være magtesløse. Fremdeles, når vi eller vore
rette arvinger giver grev Henrik og grev Klaus eller deres rette arvinger
7000 mark penge lybsk mønt, så skal grev Henrik og grev Klaus eller deres
rette arvinger overdrage os og vore rette arvinger Koldinghus og staden Kol
ding og Vejle med hele det tilliggende fogedi, og henvise (herre) mændene
til os. Og er nogen (herre) mand blevet frataget sit gods siden det tidspunkt,
da vi blev grev Gerhards og hans børns fjender, skal han have det igen og
bruge det uhindret. Endvidere skal vi og vore arvinger ikke gøre krav på
at indløse borgen Tørning med fogediet fra grev Henrik og grev Klaus
og deres rette arvinger, medmindre vi eller vore arvinger har givet rid
derne herr Markvard Wulf eller hans arvinger 100 mark lødigt sølv udover
den rette sum, for hvilken Tørning er pantsat til dem. At alle disse ting stedse
skal forblive ubrydelige, har vi i troskab lovet vore kære onkler grev Hen
rik og grev Klaus og deres rette arvinger, og vi lover det i dette brev, som er
givet år 1340 efter Guds byrd på St. Hansaften ved midsommer under vort
segl, som er hængt herunder med vort og vort råds samtykke og fulde stad
fæstelse.
1) jf. nr. 47 note 1. — 2) jf. nr. 47 note 2. — 3) jf. nr. 47 note 3. — 4) jf. nr. 47 note 4.
5) jf. nr. 47 note 5. — 6) jf. nr. 47 note 6. — 7) jf. nr. 47 note 7. — 8) jf. nr. 47 note 8.
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Ingeborg, enke efter ridderen Jens Slat, pantsatter sit gods i Jorløse sogn til
Segebod Krummedige for 20 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ngeborg, enke efter herr Jens Slæt, ridder, salig ihukommelse, til alle,
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg
med dette brev i sandhed har pantsat den velbyrdige mand, nærværende
brevviser Segebod Krummedige, væbner, alt mit gods, rørligt og urørligt,
i Jorløse sogn med alle tilliggender og alt tilbehør til fornævnte gods for
20 mark lødigt sølv for et tidsrum af to år, på den betingelse, at det nævnte
gods lovligt kan indløses før St. Hansdag i hvilketsomhelst år for penge1).
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1340 dagen før St. Hans.

I

1) meningen er antagelig den, at når de to første år er gået, kan indløsningen ske til
hver St. Hans-termin.

1340. 24. juni, Reg. Dan. nr.* 1753, angår stiftelsen af et alter i Rendsborg og udelades
i DRB.
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1340. 28. juni. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne stadfaster privilegierne for gejstlig

heden, adelen, borgerskabet og øvrige indbyggere i Skåne.
Afskrift i Lundebogen.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
, får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med alles frelser.
Det er i overensstemmelse med kongelig færd i fred at fremme sine under
såtters vel og især at udmærke dem med store nådesbevisninger, begunsti
gelser og privilegier, som ofte har vist sig som de mest tro med hensyn til
påskønnet lydighed og lydig tjenstvillighed. Derfor har vi fundet det
passende at bekræfte de nedenfor skrevne artikler for vore hengivne under
såtter, den ærværdige fader i Kristus herr Peder, ærkebiskop af Lund,
Sveriges primas, hans kapitel i Lund, riddere, væbnere, klostre, stæder og
de øvrige indbyggere i vort land Skåne, gejstlige og lægfolk, på grund af
den oprigtige troskab, som de har behaget os med under udførelsen af vore
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befalinger, både med råd og dåd, og at stadfæste dem som bevis på deres
særlige forret til vor kærlighed, skønt de vides at være privilegerede af vore
forgængere, Danmarks konger. (1) For det første, at den herre ærkebiskop,
han som nu er eller til enhver tid vil være det, hans kirke og kapitel, rid
dere, klostre, borgere og indbyggerne i købingerne og i det øvrige Skåne,
enhver gejstlig og lægmand, frit skal nyde alle de friheder, nådesbevisninger, rettigheder, love og anerkendte sædvaner, som de nogensinde i frihed
og med nytte har brugt, således som det er udtrykt i vort i Kalmar ud
stedte brev1). (2) Fremdeles at de, der hører under den herre ærkebiskop
og herrerne i kapitlet i Lund og under dem, der har beneficium i samme kirke,
eller under klostre, riddere og væbnere ingenlunde skal tynges med redskud,
medmindre deres særlige velvilje hertil opnås. (3) Fremdeles at enhver
sognepræst i landet Skåne skal have en hovedtoft, som kirken har haft fra
sin stiftelse, fri og undtaget for inne, stud og alle kongelige rettigheder
sammen med sit tyende, som daglig spiser og bor på denne toft. (4) Frem
deles at riddere og væbnere frit skal oppebære tremarksbøden af deres egne
undergivne på tinge eller udenfor, undtagen hvis de selv begår denne for
seelse eller har givet befaling til dens udførelse ved egne folk, eller også
hvis de trodsigt sidder vore breve overhørige. Men heri skal vore retterting være undtagne, dog under stadig iagttagelse af de privilegeredes ret,
som de med rimelighed har opnået hos vore forgængere og os. Men hvis
nogen bliver anklaget for, at han personligt har begået disse forseelser, eller
at de er sket efter hans befaling, skal han bevise sin uskyld efter landet
Skånes lov. (5) Fremdeles skal de, der hører under ærkebispen, kapitlet
i Lund og under dem, der har beneficium ved domkirken, på ingen måde
søge verdslig domstol — undtagen om arvej ord — men alene gejstlig; dog
skal de give møde på vort retterting, der, som skik er, skal overværes af to
kanniker fra Lund, som på deres herrers vegne skal oppebære alle bøder,
som falder af disse undergivne. (6) Fremdeles skal ingen fængsles eller for
drives fra landet Skåne uden først at være lovligt overbevist, eller efter fri
tilståelse for domstolen, eller efter at være grebet på fersk gerning
(7) Fremdeles skal der ikke blive bedt om kirketiender, og de skal ikke
blive oppebåret i vort navn af vore mænd, men skal frit sælges til bedste
pris og til kirkernes bedste, undtagen hvis påtrængende og åbenbar nød
tvinger os dertil; og selv da skal vi ikke tage dem eller lade dem tage, uden
at der er stillet tilstrækkelig sikkerhed for dem. Tidligere taget tiende skal
udredes fuldt ud. (8) Fremdeles skal vor gælker eller hans mænd eller nogen
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anden ikke gæste nogen utilbørligt. (9) Fremdeles skal ingen indfødt i
landet Skåne stævnes uden for dette land i nogen sag, men til hans rette
og sædvanlige ting. (10) Fremdeles skal ingen ridder eller væbner på nogen
måde kaldes i udbud udenfor landet Skåne uden på vor omkostning, idet der
skal stilles tilstrækkelig sikkerhed af os for løsepenge og tab af ting. ( 11 )
Fremdeles skal vi udnævne 12 af landets mægtigste mænd til med deres ed
at afgøre, hvad der er retfærdigt med hensyn til det gods, som siges urig
tigt at være blevet tilvurderet den forhenværende konge af Danmark, herr
Kristoffer. Endvidere har vi Knut Jonsson, Lars Ulfsson, Nils Abiôrnsson,
Gisle Elineson, Gustav Tunesson, Knut Folkesson, Karl Nåskonungsson,
Ulf Abiôrnsson, Peter Jonsson, Ulf Gudmarsson, Karl Tukesson og Gustav
Nilsson, riddere og vor nævnte herre konges råder, sammen med vor
konge på vor tro lovet, een for alle og alle for een, for den faste og ubry
delige overholdelse af alt dette. Derfor har vi kong Magnus ladet vort
segl sammen med segl tilhørende vor elskede hustru Blanca og de ærvær
dige fædre og herrer Peter, ærkebiskop af Uppsala, og Styrbiôrn, biskop
af Strångnås, og vore fornævnte råder hænge under dette brev til vid
nesbyrd om alt dette og til større sikkerhed. Givet i Helsingborg i det
Herrens år 1340 dagen før de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ dag.
1) i 1332, brevet er tabt, jf. omtalen i efterfølgende brev.
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Ærkebiskop Peder og kapitlet i Lund samt skånske abbeder, riddere, væbnere og

borgere erklærer, at de på eget initiativ indkaldte kong Magnus i 1332 og hyldede ham
som Skånes konge, og at de fortsat vil vise ham lydighed og troskab og bevare forbin

delsen med Sveriges krone.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, Hol
ger, provst, Knud2), ærkedegn og hele kapitlet i Lund, Peder af Vå3),
Peder i Allehelgenskloster i Lund, Mikkel »de Gøtho«, i Tommerup, præmonstratenserabbeder, Peder, prior for de regelbundne kanniker i Dalby
samt konventerne for de nævnte klostre, Niels Kyrning, Niels Hak, riddere,
Erik Pedersen, Åge Pedersen, Åge Jensen, væbnere, og rådmænd og bymænd i købingerne Helsingborg, Malmø og Vå til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.

P
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Vi vil, at det med dette brev skal være klart for alle, såvel nulevende
som fremtidige, at efter at herr Kristoffer, fordum Danmarks konge, som
følge af sit åbenbare og vitterlige vanstyre var blevet fordrevet fra riget,
sat fra styret og omsider gået al kødets gang, begyndte nogle højst ugudelige
og grusomme fremmede fra Tyskland de facto at bemægtige sig landet
Skåne med købingerne samt alle borge og befæstninger der, at sætte sig
fast og at vise et så stærkt og grumt tyranni over for os og landets øvrige
indbyggere, idet de umenneskeligt og på mangfoldig måde undertrykte
os og disse indbyggere, at vi ikke på person, tjenere eller gods kunde nyde
fred, frihed, sikkerhed eller nådesbevisninger, idet alle vore rettigheder,
love, privilegier og sædvaner blev gjort fuldstændigt kraftesløse. Af den
grund begyndte vi, da vi ved vold og af mangel på forsvarere som sagt blev
så undertrykte og udmarvede på person, gods og ting, at tænke på mulige
udveje og fremgangsmåder, ved hvilke vi kunde undgå den utålelige gru
somhed og leve og begunstiges i fred og ro. Idet vi derfor i betragtning af
det forudskikkede rettede vort øjes attrå mod den glorværdige fyrste, vor
kære herre, herr Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes berøm
melige konge, sendte vi efter vort fælles ønske og enstemmige samtykke
den ærværdige fader, herr Karl, forhen ærkebiskop af Lund, og ad
skillige andre prælater, adelsmænd og stormænd samt borgere, bymænd
i købinger og bønder fra Skåne til ham, som da personligt var i Kalmar i
fornævnte Sveriges rige. De bad ham ydmygt om, at han barmhjertigt
vilde værdiges at have velvillig medlidenhed med os i vor nød og forladt
hed og udrive os af de nævnte tyranners magt og give os friheden og for
fremtiden tage os i sit værge og værn for særligt at forsvare os som sand
fyrste og herre. Ligeledes aflagde vore fornævnte udsendinge sammesteds
straks frivilligt troskabsed til ham som vor sande konge og herre. Af den
grund begyndte vor fornævnte konge, vor herre, ledet af medynk med vor
og vore folks umenneskelige undertrykkelse, mandigt og kraftigt med sine
mænds råd at arbejde på at genskabe lykkelige tilstande i landet Skåne og
på helt at udrydde dets grusomme undertrykkere, ikke uden tab af tro
mænds liv og uden overordentligt store udgifter; tilsidst betalte han for
hurtigere at komme i besiddelse af fornævnte borge og befæstninger en stor
sum sølv under alvorlig belastning af sine undersåtter i Sverige og Skåne,
idet han derved vilde undgå yderligere krigsonder, overgreb og fortsat
umenneskelig undertrykkelse af indbyggere i landet Skåne. Og derefter
sendte vi, for at samme vor herre konge kunde nære så meget større kærlig-
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hed til os og sætte os så meget højere i sin gunst, jo nøjere vi knyttedes til
ham i et fast forbund, vore særlige udsendinge til ham ved Sveriges grænse,
hvilke udsendinge derefter under skyldige hæders- og æresbevisninger førte
ham til staden Lund, hvor vi på et særligt i den anledning sammentrådt
landsting valgte ham til vor sande konge, herre og forsvarer og i fællesskab
og enstemmigt antog ham uden indsigelse fra nogen, idet vi bandt os til
at tjene og adlyde ham i fremtiden som vor sande konge og herre ved høj
tidelig troskabsed, og idet vi til evig tid indgik union med riget Sveriges
mænd og krone. Men på grund af mange store og svære omstændigheder,
som da stillede sig hindrende i vejen, blev det omhandlede ikke bekræftet
med noget, som har evig gyldighed, og da det ærlige troskabsbånd, ved
hvilket undersåtterne er knyttet til deres herrer, forlanger og kræver, at
hengivne undersåtter snart ved mundtligt løfte snart ved skriftlig forplig
telse forsikrer deres herrer om vedvarende og ærlig troskab, for at de desto
mere, jo mere trofaste de er, kan glæde sig over fredens skønhed og begunstiges med hans rettigheder og privilegier, forpligter vi os alle og enhver især
af os og vore børn fast og uløseligt med dette brev til troskab og til æres- og
tjenesteydelser, idet vi opfylder de krav, som den af os til nævnte konge
aflagte mandsed, der før er omtalt, forlanger af os, hvilken mandsed vi
med dette brev stadfæster og godkender samt fornyer overfor ham, den
høje frue, dronning Blanca, hans hustru, og deres søn, junker Erik, og over
for deres andre børn, som Gud give måtte blive født, på det, at vi må elskes
desto højere af dem. Vi lover på vor tro at styrke deres og rigerne Sveri
ges og Skånes ret og rettigheder af al vor evne imod hvemsomhelst på
bedste måde og at vise dem den skyldige ære og yde dem tjenester, således
som tro undersåtter er forpligtet til at vise deres sande herre. Men hvis vor
fornævnte herre og konge, herr Magnus, i vor levetid skulde gå bort fra
denne verden — hvad Gud forbyde — skal vi i troskab være til fornævnte
frues, vor dronning Blancas og deres børns tjeneste og fast stå sammen
med dem om deres rettigheder af al vor kraft og evne og ikke hjælpe nogen
til det svenske riges krone undtagen nævnte junker Erik eller en anden af
nævnte herre konges børn, som måtte blive født i fremtiden, og som efter
Guds tilskikkelse måtte være dygtigere og mere egnet. For dette vil og skal
vi mandigt arbejde med ord og gerning, råd og dåd i velvilje, troskab og
yndest. Men hvis vor nævnte herre konge skulde bortrives fra denne verden
uden børn — det ske ikke — eller også hvis disse lever, men der ikke er
børn efter deres død — hvad Gud forbyde — lover vi på vor tro, at vi
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ikke vil vælge, antage eller på nogen måde offentligt eller hemmeligt sam
tykke i nogen som konge over Sverige og Skåne, som vi erklærer for frem
tiden i al evighed skal have en og samme konge, uden den som i fælles
skab og enstemmigt bliver valgt og antaget af riget Sveriges og Skånes
råder eller af den største og fornuftigste del af dem i overensstemmelse med
riget Sveriges og Skånes anerkendte love, som er overholdt i fornævnte
lande fra arilds tid. Vi erkender, at vi ikke er blevet narret eller tvunget til
denne underkastelse, dette løfte og denne forpligtelse, men først og frem
mest er blevet ledet af vor fri vilje, vor fulde troskab og vor oprigtige kær
lighed. Vi giver offentligt og udtrykkeligt afkald på enhver indsigelse
om svig og på al tilflugt til kanonisk og borgerlig ret, hvorved der kan
rejses indvendinger mod dette brev, og på den retsnorm, der siger, at et
almindeligt afkald ikke har gyldighed. Til vidnesbyrd om alt dette og til
vitterlighed har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet og for
handlet i år 1340. Vi...4), som udtrykkeligt og frivilligt har tiltrådt dette
brev, har ladet vore segl hænge under.
1) dagsangivelsen er udeladt, men brevet er utvivlsomt samtidigt med kong Magnus’
privilegium for Skåne af 28. juni, nr. 50, og hans brev til den skånske kirke af 29. juni,
nr. 53. Piesner karakteriserer brevet som uægte (Årsb. fra Gehejmeark. VI Tillæg p. 7).
Navnelisten i den afskrift, hvorpå teksten beror, er unægtelig også påfaldende. Ærkedegnen i Lund 1340 hed ikke Karl, men Knud (ca. 1329—1350); præmonstratenserklostret
i Væ var allerede 1213 flyttet til Bækkeskov og Allehelgenskloster i Lund opføres blandt
præmonstratenserklostrene, skønt det var et cluniacenserkloster. Endvidere er det over
raskende få verdslige personer, der nævnes, og blandt byerne mangler bl. a. landsdelens
vigtigste, nemlig Lund. Vægten af disse indvendinger svinder imidlertid, når afskriftens
karakter tages i betragtning. Afskriften, der også indeholder andre breve, hvis tekst kan
kontrolleres (fx. nr. 129), er karakteristisk ved sin vilkårlige beskæring eller fuldstændige
udeladelse af navnelister. — 2) forlægget har fejlagtigt Karl. — 3) muligvis fejl for
Oved. — 4) navnene udeladt i afskriften.
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Ærkebiskop Peder og kapitlet i Lund erkender at have fået Hammershus m.m,

af kong Magnus af Sverige og at borgen altid skal stå ham åben. (Referat af biskop
Hans Brask i et brev til det svenske råd 1323 20. maj).

remdeles har vi set en anden gammel (brevbog)2), hvor ærkebispen og
kapitlet i Lund erkender at have Hammershus og mange privilegier
af kongen af Sverige, og at det altid skal stå åben for ham og aldrig være
til beskyttelse for fjender af riget eller kongen af Sverige.

F

1) referatet er uden datum, men hører efter al sandsynlighed sammen med nr. 53.

Nr. 53

29. juni 1340
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— 2) med den første brevbog sigter Hans Brask til en nu tabt brevbog, der bl. a. har
indeholdt den svenske krones adkomstbreve på Skåne fra tiden 1332—1343.

1340. 29. juni. Helsingborg.

53

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne lover at bistå Lundekirken, dersom
denne skulde komme i vanskeligheder på grund af dens forsikring om troskab og ly
dighed overfor den svenske krone.
Afskrift i Lundebogen.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Skønt vi på grund af den kongelige myndighed, der er givet os fra det
høje, er pligtige til at sørge for og våge over alle vore undersåtters fred og
ro og til allevegne med os tilgængelige mål og midler at imødegå deres tab
og besværligheder, anser vi os dog frem for alt forbundne med dem, der un
der forpligtelse til fuld lydighed og troskab har knyttet sig fast til os. Hvis
der derfor i fremtiden skulde opstå forstyrrelse, splid, strid eller nogen skade
for den højærværdige fader i Kristus, herr Peder, ærkebiskop af Lund, Sve
riges primas, og for hans kirke og kapitel og hans efterfølgere, fordi de med
troskabens og mandsedens bånd af visse grunde, der nøjere fremgår af det
brev, der er affattet derom1), har forenet sig oprigtigt med os, vore arvinger
og efterfølgere og kongedømmet Sveriges krone, eller hvis fornævnte ærkebis
kops, Lundekirkes og Lundekapitels rettigheder udsættes for fare, forpligter
vi os, vore arvinger og efterfølgere og kongeriget Sveriges og Skånes krone
til med ord, gerninger, råd og de fornødne pengemidler at fremme deres
tarv, hjælpe og bistå dem i overensstemmelse med hvad der måtte synes
vort kongerige Sveriges og Skånes rådgivere at være samme fornævnte
ærkebiskop, Lundekirke og Lundekapitel til støtte, gavn og nytte og for os
og vort fornævnte kongerige muligt, passende og værdigt. Til vitterlighed
om alt dette er vort segl hængt under dette brev. Endvidere lover vi, Nils
Abiornsson, Gustav Tunesson, Ulf Gudmarsson, Knut Folkesson og Gustav
Nilsson, riddere, tillige med vor fornævnte herre og konge fast og på vor
tro ukrænkeligt at overholde alt det ovennævnte, idet vi til vidnesbyrd
herom har ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Helsingborg i
det Herrens år 1340, St. Peters og Pauls dag.

M

1) jf. nr. 51.

6i

8. juli 1340

1340. 3. juli. Helsingborg.
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Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne lover fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg
en årlig ydelse på 200 mark sølv til gengæld for hans bistand.
Original i Schwerinarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det følger af det faste kærligheds- og troskabsbånd, ved hvilket den stor
mægtige fyrste, herr Albrecht, af Guds nåde fyrste af Mecklenburg, Star
gard og Rostock, vor kære svoger1), har knyttet sig til os, og af de kærkomne
tjenesteydelser, han har værdigedes at beære os med, at vi bør hædre hans
person med et tegn på særlig gavmildhed. Derfor tildeler vi samme i be
tragtning af det forudskikkede 200 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt i
årlige indtægter, efter hans visse befaling i rent sølv eller i fødevarer,
nemlig korn, flæsk og smør, at overgive hvert år til pinse i Stockholm,
Söderköping, Helsingborg eller Lödöse eller i to af de nævnte steder, hvor
vi bedst er i stand dertil. Givet Helsingborg i det Herrens år 1340 manda
gen inden ottendedagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag under vort
segl.

M

1) han var gift med Magnus’ søster Evfemia.

1340. 6. juli. Helsingborg.

55

Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne giver på forbøn affyrst Albrecht 2. af
Mecklenburg borgerne i Rostock toldfrihed i Norgefra Mortensdag 1343 til Mortensdag

»Givet i Helsingborg ottendedagen efter apostlene Petrus’ og
Paulus’ dag i det Herrens år 1340.«
1343 —

Original i Rostock.

1340. 8. juli. København.

56

Markvard Stove den ældre og Otto Galenbek, høvedsmand i København, giver med
deres herre, greven af Holstens samtykke frit lejde til de lybske købmænd, der i dette

år vil besøge København i markedstiden.
Original i Lübeckarkivet.

arkvard v. Stove den ældre og Otto Galenbek, høvedsmænd i Køben
havn, til de velbyrdige mænd, herrerne og rådmændene i Lübeck,
vore særlige venner, i stadig øget tjenstvillighed.

M
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For de fromme og gavnlige velgerninger, som I ofte har vist os, bøjer vi
os i taknemmelighed for Eder, hæderværdige mænd. For derfor efter vore
muligheder at være Eders vilje til behag og for desuden at varetage Eders
tarv har vi med samtykke af vor elskede herre, greven af Holsten, besluttet
at yde fuld fred til alle, som i dette år i Eders navn kommer til København
for handelens eller sildefangstens skyld under det tilstundende marked,
medmindre der da — hvad Gud forbyde — begås en forseelse af nogen
af Eders borgere, hvilken vi under alle omstændigheder af hensyn til Eder
nådigt vil lade afgøre med en bøde. Vi råder og henstiller derfor til Eder,
hæderværdige mænd, at I, dersom det synes Eder fordelagtigt, vil værdiges
pålideligt at oplyse Eders medborgere og de købmænd, der kommer til
Eders stad om denne freds og lejdes form og indhold. Thi med Guds hjælp
vil vi vise og yde Eders medborgere, der kommer hid i Eders navn, begun
stigelser, venskab, støtte og fordele af den mest gavnlige art, og sådanne
fremfor alle andre vil vi yde kærlige tjenester. Byd tillidsfuldt over os i alt.
Givet i København i det Herrens år 1340 den 8. juli med vort segl hængt
ved til sikkerhed.
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1340. 17 juli. Ålborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Vitskøl klosters privilegier, fritager det for

alle fogedkrav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen, indbefattet sagefald.
Afskrift i Vitskølbogen,

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Est
land, til alle, som ser dette brev, hilsen med kongelig nåde og velvillig
gunst.
Eftersom der ved Guds forsyn er givet kongen en fortrinsstilling over det
øvrige folk, for at han med omhu kan overvåge al undersåtternes fred og
især deres, som har givet sig ind under Kristi åg og ikke kan forsvare sig
med denne verdens sværd, vil vi følge i vor kongelige høj berømmelige
faders, herr Kristoffers, og i hans og vore øvrige berømmelige forfædres1),
det danske riges kongers spor — som ved Guds miskundhed i al evig
hed lyksaligt skal mindes — og ikke formindske de timelige goder,
uden hvilke det åndelige ikke kan bestå, for de af nævnte konger stif
tede, doterede og berigede klostre og kirker, hvor de personer, som der
tjener Gud, daglig retter forbønner for levende og afdøde og anråber den

V
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højeste for at opnå tilgivelse for synder og forsømmelser, men tværtimod
efter evne stadigt øge goderne, så vi kan blive delagtige i de af vore forfædre
skabte velgerninger. Derfor tager vi de fromme og gudhengivne mænd,
som i kraft af megen gunst er vore særlige venner, abbeden og det
menige konvent for Vitskøl kloster af Cistercienserordenen i Viborg stift
med dets gods, regelbundne personer, undergivne, bryder og gårdsæder,
som hører til nævnte kloster, under vort værn og under vor særlige nåde,
idet det er vor vilje, at de ikke på utilbørlig måde fortrædiges af nogen af
vore officialer eller af andre, hvilken stilling eller stand de end indtager.
Ydermere fornyer vi efter sikker viden og godkender og bekræfter vi med
dette brev som værn alle privilegier, friheder, tilståelser og alle generelle eller
specielle nådesbevisninger, som er tilstået dem afvore forgængere, Danmarks
konger. Ydermere fritager og undtager vi klostret, dets personer og deres
fornævnte gods for ethvert fogedkrav, inne, stud og de øvrige ydelser,
byrder og tjenester, som hører til vor ret, således at nævnte abbeds og
klosters bryder, gårdsæder og undergivne for fremtiden ikke skal svare andre
end nævnte abbed eller hans stedfortræder de bøder, der er vor kongelige
ret, af deres forseelser hver og en. Derfor forbyder vi udtrykkeligt og strengt
under trusel om vor kongelige nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder
eller nogen anden skal vove at bryde denne vor nådesbevisning eller på
nogen måde handle imod den, såfremt han vil undgå vor kongelige vrede
og hævn. Givet i Ålborg i det Herrens år 1340 den 17. juli.
1) jf. DRB II 1 nr. 12, 67, 94 og 310; 2 nr. 136; 8 nr. 192.

1340. 30. juli.
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Biskop Jens af Roskilde overlader Agnete kloster i Roskilde bøderne af dets under
givne i sager vedrørende helligbrøde.
Afskrift af Bartholin.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi, i ønsket om ydmygt at efterfølge vor høje herre paves
nådesbevisninger og privilegier, som barmhjertigt er tilstået nonnerne i St.
Agnete kloster i Roskilde, tilstår samme nonner af særlig nåde, at ingen af
deres undergivne i vort stift for fremtiden må eller skal være forpligtet til
at svare nogen for helligdagsbrøde, som kaldes helgbrud, undtagen dem

Nr. 59

30. juli 1340
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eller deres forstander. Derfor forbyder vi strengt under trusel om ekskom
munikation, at nogen af vore officialer eller nogen af dem, som har juris
diktionsret i vor kirke i Roskilde1), herefter stævner eller forulemper nogen
af fornævnte nonners undergivne i anledning af sådan forseelse, såfremt
han vil undgå fornævnte straf. Givet i det Herrens år 1340 dagen efter St.
Olavsdag.
1) d. v. s. domkirkens prælater, jf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Hist. 25 flg.

1340. 30. juli.

59

Konrad Preen, høvedsmand i Reval, og de kongelige råder i Estland slutter over

enskomst med rådet i Reval angående høbjærgningen i engene langs Jerwekullsøen.
Original i Reval.

onrad Preen, ridder og høvedsmand i Reval og alle den herre kongen
af Danmarks råder i Estland samt hele rådet i Reval med fuldt sam
tykke af begge samfund, nemlig landet og staden, som har rettigheder i
dette spørgsmål, til alle, såvel nulevende som fremtidige, som ser dette brev
eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud........ Til vidnesbyrd herom
er segl tilhørende ridderen og høvedsmanden i Reval, Konrad Preen,
ridderne Herman v. Tois, Otto v. Rosen, Bartholomeus v. Velin, Helmold
v. Saghe, Henrik og Johan v. Parenbeke, Nicolaus Risbith og Bertold
v. Lechtes, væbnerne Gerhard v. Tois, Robert v. Alwen og Asser v.
Neuhof1) hængt under dette brev sammen med ovennævnte segl. Givet
som ovenfor2).

K

1) originalen har Noua curia. — 2) d. v. s. 1340 søndagen efter St. JakobscJag.
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[1340] 9. august. Odense.

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten beder rådet i Lübeck hindre Otto Schenk

v. Schenkenberg og andre i at nedsætte deres rygte, da de klager, som greverne har
fremsat mod dem for ikke at være ilet deres fader til hjælp, da han blev dræbt, vil
blive gentaget for et andet forum.
Original i Lübeckarkivet.

enrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, til de
vise og hæderlige mænd, rådmændene i staden Lübeck dybtfølt kær
lighed med hilsen.

H

i. september 1340

65
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Idet vi nærer venskabets særlige tillid til Eders visdom, I gode mænd,
beder vi Eder med eftertryk om at pålægge herr Otto Schenk v. Schenkenberg og andre, som gør forestillinger overfor os, at de tæmmer deres
tunge og ikke nedsætter os i Eders stad ved hånlig og vildledende om
tale, da vi med hensyn til alle de klagepunkter, som vi i Eders nærvæ
relse har fremført mod dem, har tilbudt og i nærværelse af hertugerne Erik
og Albrecht af Sachsen og andre fyrster og velbyrdige herrer stadig vil til
byde at yde dem alt, hvad disse herrer måtte afgøre imellem os. Thi hvad
vi i Eders nærværelse har udtalt mod dem, nemlig at vor fader blev dræbt
i nogle af deres nærværelse, at de hørte det og ikke ydede modstand, det
siger vi stadigvæk, og samme herr Otto v. Schenkenberg har senere i Eders
nærværelse bekræftet det ved at tilstå, at han var så nær det sted, hvor vor
fader opholdt sig som gæst, at han hørte tumulten og at vor fader tydeligt
anråbte sine folk om at komme til hjælp. Skrevet i Odense dagen før St.
Laurentius’ dag under vort segl1).
1) brevet er efter al sandsynlighed udstedt i 1340; jf. Detmars beretning under dette
år, at der blev rejst klage mod Gerhards fremmede lejetropper for ikke at have beskyttet
deres herre.
1340. 17. august, ÆA. II 15. Årstallet er forkert, brevet er fra 15. årh.
1340. 23. august, Reg. Dan. nr. *1761, vedrører interne forhold på Femern og
udelades i DRB.

1340. 1. september.
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Niels Jensen af Kværkeby pantsætter sit gods i Avnstrup til Jakob Halvegge for

3^2 mark sølv.
Original på universitetsbiblioteket.

iels Jensen af Kværkeby til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev pantsætter til nærværende brevviser,
den gode mand, broder Jakob, kaldet Halvegge, mit gods i Avnstrup for
3% mark lødigt sølv, at indløse til næstkommende St. Nikolaus’ dag1), på
den betingelse, at nævnte gods, dersom jeg indløser det til forskrevne
termin, og dets indtægter for dette år skal tilfalde mig, men hvis det ikke
bliver indløst til førnævnte termin skal han indtil nærmest følgende
St. Nikolaus’ dag fremdeles have det som sit pant og oppebære frugter og
indtægter af godset, hvilke ingenlunde skal afkortes i hovedstolen. Til

N
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vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1340 på abbeden St. Ægidius’ dag.
1) 6. december.

1340. 3. september.
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Niels Birgersen får låsebrev på gods i Herrestad.
Registratur i Eline Gøyes jordebog.

ørst et låsebrev, som herr Niels Birgersen1) havde på gods i Herrestad.
Givet i Lund søndagen efter St. Ægidius’ dag 1340.

F

1) Niels Birgersen nævnes i breve af 1340 10. september og 1348 25. november
uden herre-titlen.
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1340. 3. september. Molln.

Hertug Albrecht 4. af Sachsen (-Lauenburg) skænker kapitlet i Ratzeburg 6 mark

lybsk i årlige indtægter til afholdelse af en årtid for afdøde biskop Ludolf af Ratze

burg, for hans fader hertug Johan 2. og hans moder Elisabeth, forhenværende dron
ning af Danmark, og for hans hustru Beate.
Original i Ratzeburg bispearkiv.

lbrecht, af Guds nåde hertug af Sachsen, Engern og Westfalen til alle,
l som ser dette brev, hilsen med vor frelses ophavsmand..Vi gør
vitterligt for alle........at vi har skænket de regelbundne brødre og kanniker
i Ratzeburg 6 mark lybsk i årlige indtægter for at fremme vor salighed og
til sjælefrelse for herr Ludolf, forhenværende biskop af Ratzeburg, og for
den berømmelige fyrste, herr Johan, hertug af Sachsen, vor afdøde fader,
for vor moder Elisabet1), forhenværende dronning af Danmark, og for vor
afdøde hustru Beate, samt for alle vore forgængere og arvinger........ For
handlet og givet i Molln i det Herrens år 1340 søndagen før den hellige
jomfru Marias fødselsdag.

A

1) datter af Henrik 1. af Holsten-Rendsborg, gift 1. gang med Johan 2. af SachsenLauenburg, 2. gang med Kristoffer 2.’s søn Erik.
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1340. 7. september.

Ingefred, datter af ridderen Peder Jonsen, pantsætter sit gods i Lindholm og Mørdrup i Uggeløse sogn til Esrom kloster for 100 mark sølv.
Afskrift i Esrombogen.
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ngefred, datter af ridderen Peder Jonsen, til alle troende i Kristus, som
får dette brev at se eller også hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Det sømmer sig efter Guds dom og menneskelig ret, at den, der af alle
kræfter gengælder modtagne velgerninger med kærlighed, udmærkes ved
en endnu større velgernings rundhåndethed. Jeg, fornævnte Ingefred, lader
med bevægelse tankerne beskæftige sig med alle de velgerninger, som nærvæ
rende brevvisere, de fromme mænd og hæderværdige herrer, de til enhver
tid værende abbeder og konventet for Vor Frue kloster i Esrom af Cistercienserordenen i Roskilde stift så ofte ivrigt har ydet mig, idet de i
mine hyppige tvangssituationer ikke en gang, men ligeså ofte de er ind
trådt, redebont og velvilligt er kommet mig til hjælp efter mit ønske —
specielt overlod de mig straks, således som de tidligere havde haft for vane,
og for af fromt sindelag at trøste mig i mine ængstelser, da jeg nu fornylig
for at indfri mine forskellige og mangfoldige forpligtelser og for at fremme
mine formål var i stærk pengenød og aldeles ikke andetsteds kunne fin
de hjælp, skønt jeg ivrigt forsøgte, 100 mark lødigt sølv i rede penge,
nemlig i groter fra Tours og sterlinger, og det på gunstige vilkår, skønt de
måtte skaffe dem ved svære afståelser af deres gods, rørligt og urørligt,
for at mine ovennævnte indviklede forhold kunde udredes. Derfor ønsker
jeg at skaffe dem den nødvendige sikkerhed, som jeg efter loven er forplig
tet til, for deres hengivne og ofte erfarede velvilje. For at de såvel før som
efter min død altid kan forskånes for farer, og for at der kan tages hensyn
til deres tarv ved en tilbørlig sikkerhed, pantsætter jeg i sandhed og efter
modent overlæg for nævnte sum sølv indtil den sidste tingdag, som
holdes på Tryherreds ting i Slangerup lige inden førstkommende kyndel
misse, til de samme ærværdige herrer og mine elskede brødre i Kristus,
abbeden og konventet i Esrom, mit gods, alt og hvert, i Lindholm og
Mørdrup i Uggeløse sogn — hvilket jeg indtil nu har besiddet med arve
ret efter mine forfædre — rørligt og urørligt, med alt dets tilliggende,
nemlig tofter, huse, agre, enge, græsgange, skove, vande, fiskevande, rør
skær, sumpe, tørt og vådt, hvadsomhelst indenfor de fire grænser, som
kaldes markskel, som vides at høre til eller fra gammel tid at have hørt til
mit nævnte gods inden gærde eller udenfor gærde, og med alle rørlige og
urørlige ting, som tilkommer mig på dette gods, ligeledes med alle de
rettigheder og friheder, med hvilke jeg besad dette gods eller med hvilke
mine forfædre frit og upåtalt har besiddet det. De nedenfor skrevne betin
gelser skal ubrydeligt overholdes, nemlig at dersom mit fornævnte gods —

I
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hvad ikke ske — i tilfælde af, at jeg i mellemtiden bliver bortrevet fra
denne verden, ikke bliver indløst indenfor den nævnte tidsfrist af mig eller
af mine arvinger for nævnte 100 mark sølv, at udbetale fuldt ud til omtalte
herrer og brødre i lovlige groter fra Tours og i gængse sterlinger, således at
ingen rørlig eller urørlig tings virning på nogen måde skal tjene til nedbrin
gelse af det fulde beløb, da skal, hvis denne termin ikke overholdes, mit
omtalte gods i sin helhed, således som det er nævnt, tilfalde samme herrer
og brødre og deres efterfølgere at besidde med rette evindelig, som om det
allerede var lovligt tilskødet på offentlig ting og overgivet til deres rådighed
ifølge alle love og sædvaner på tinge i kongeriget Danmark. Der skal da
aldeles ikke være nogen frihed og mulighed tilbage for mig eller nogen af
mine nuværende eller fremtidige arvinger til at indløse det ovenfor nævnte
gods eller noget af det for dets salgssum eller med penge iøvrigt, eller på no
gen måde ved påfund eller ved sande eller opfundne påstande at rejse krav,
men det overlades med alle førbemærkede rettigheder til samme brødres
fulde herredømme, rådighed og forgodtbefindende at besidde frit og ukæret
evindelig. For at altså alle fornævnte bestemmelser og hver enkelt af dem
kan forblive bestandigt ubrudt, forpligter jeg med dette brev mig og alle
mine nulevende og fremtidige arvinger til at oplade fornævnte gods med alt
dets nævnte tilliggende og hjemle det for oftnævnte brødre i Esrom og til
sammen med dem at forsvare det mod alle nulevende og fremtidige, som
under tilsidesættelse af frygten for Guds vrede ved hvilke som helst ond
artede eller hykleriske kneb vover til skade for disse munke at bryde eller
på nogen måde angribe mine anordninger vedrørende oftnævnte gods for
en gejstlig eller verdslig dommer, på et ting eller udenfor et ting. Ydermere
giver jeg, som nyder den fulde legemlige sundhed og ikke lider af nogen
brøst, og som ikke er blevet forledt ved svig eller narret ved nogen vildførel
se, men er drevet af min egen tilskyndelse og fri vilje, afkald på al ret,
som tilkommer eller kan tilkomme mig eller nogen af mine arvinger til
omtalte gods eller dets tilliggender i kraft af arveret eller af anden årsag,
når det altomtalte gods på de fastsatte betingelser er overgået i nævnte
klosterbrødres besiddelse. Jeg giver ligeledes fra nu af afkald for mig og
mine nulevende og fremtidige arvinger på at søge lovens hjælp, på at
gøre indsigelse om svig, bedrag og udnyttelse, og i al almindelig
hed på al tilflugt til såvel kanonisk som borgerlig ret og på sædvaner,
som man i riget Danmark har været vant til at overholde som lov; lige
ledes giver jeg afkald på alle offentlige og private dokumenter og breve,
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som kunde være til gavn for mig eller mine arvinger på et eller andet tids
punkt og til skade for nævnte herre abbed og konvent eller deres fremtidige
efterfølgere i alt det foran anførte eller i noget af det. Men hvis nogen mand,
hvilken stilling eller stand han end indtager, skulde gøre min fornævnte
gyldigt foretagne disposition over mit oftnævnte og beskrevne gods eller
den lovlige skødning af samme gods til samme munke ugyldig, ændre
herpå eller berøve de oftnævnte brødre den, eller også offentligt eller
privat med råd eller dåd eller ved sin tilslutning tilføje oftnævnte kloster
brødre eller deres efterfølgere nogen uret i anledning af denne min dispo
sition eller skødning, eller på grund af den på noget punkt fortrædige, for
urolige eller forstyrre dem, skal han, medmindre han på tilbørlig måde
angrer, på dommens yderste dag udstødes af de udvalgtes skare og sam
men med djævelen og hans engle overgives til evigt at brændes i helvedes
ild. Til vidnesbyrd om denne min disposition, skødning og hjemling er mit
segl sammen med segl tilhørende de hæderværdige fædre og herrer samt
andre velbyrdige mænd, nemlig den ærværdige fader og herre, herr Jens,
af Guds miskundhed biskop i Roskilde, Jakob, dekan, og Jens Kappelgård,
kantor ved samme kirke, ridder Jakob Nielsen, væbner Jens Mogensen,
Jakob Karlsen og Mogens Todde hængt under dette brev. Givet og forhand
let i det Herrens år 1340 dagen før den hellige jomfru Marias fødselsdag.

1340. 8. september.
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Otto Spliet kvitterer Thomas Jensen og hans medarvinger for betaling af 20 mark
sølv.
Afskrift i Anne Krabbes kopibog.

tto Spliet til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle og enhver, at jeg har oppebåret 20 mark
sølv af nærværende brevviser Thomas Jensen og andre af Jens Bugges ar
vinger, for hvilke Jens Bugge i sine levedage havde pantsat mig sit og sin
moders gods i Buggesholm med alt tilliggende. Jeg kvitterer og fritager
alle og enhver af fornævnte Jens Bugges arvinger for dette sølv og forplig
ter mig og mine arvinger til at afstå og igen skøde samme gods til fornævnte
Jens Bugges arvinger uden al indsigelse, når det bliver krævet tilbage. Til
yderligere vidnesbyrd har jeg ladet mit segl sammen med min kære svoger
Henrik Pedersens segl hænge under dette brev. (Givet i det) Herrens år
1340 på jomfru Marias fødselsdag.

O

Nr. 66
66

10. september 1340

70

1340. 10. september. Lund.

Ærkebiskop Peder afLund bevidner, at Peder Holgersen har pantsat sit gods i Gårds

herred til Niels Birgersen for 130 mark sølv.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1340 søndag næst efter den
hellige jomfru Marias fødselsdag var den velbyrdige mand Peder Holgersen
personligt stedet for os i Lund, hvor han pantsatte den gode mand Niels Bir
gersen, nærværende brevviser, alt sit gods i Gårds herred, nemlig Skepparslov,
Isgrannatorp, Mansdala, Lidha, Svenstorp, Bjårnhult og en gård i Vram,
hvilket gods han retteligt havde købt af samme Niels, tillige med en
fjerdepart i sammes gods, tilfaldet en vis Jakob Karlsen med arvelig
ret på hans hustrus vegne, og med alle tilliggender til nævnte gods, hvert og
eet, rørligt og urørligt, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, virning,
huse og alt øvrigt med hvad navn det nævnes kan, for 150 mark lødigt sølv i
kolnsk vægt, at betale fuldtud til samme Niels næstkommende Vor Frue
Himmelfart1) på følgende betingelse, at dersom nævnte Peder helt eller
delvis skulde svigte med betalingen af nævnte sum sølv til den ovenfor
nævnte termin, skal det ovennævnte gods, alt og hvert, med alt dets tilbe
hør derefter tilfalde omtalte Niels at besidde med rette evindelig. Ydermere
lovede nævnte Peder og forpligtede strengt sig og sine arvinger til at fri
og hjemle alt det omtalte gods med alt dets fornævnte tilbehør for for
nævnte Niels og hans arvinger over for krav fra hvemsomhelst. Ligeledes
forpligtede fornævnte Peder sig til, at han intet yderligere skal købe af
det forudskikkede gods eller af dets resterende andele, hvorved der kunne
voldes denne Niels nogen skade og besvær. Til vidnesbyrd om alt dette er
vort sekret hængt under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

P

1) 1341 15. august.

1340. 11. september. Malmø.
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Tingsvidne af Malmø byting, at præsten Roland har skødet en gård i Malmø til

Jens Dænesen.
Afskrift i Lundebogen.
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ådmændene og de øvrige bymænd i Malmø til alle, som ser dette brev,
. hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at den hæderværdige mand herr
Roland, præst, personligt på vort byting i Malmø i det Herrens år 1340,
mandagen efter jomfru Marias fødselsdag afhændede, solgte, skødede og
frivilligt og frit oplod til den gode mand, denne brevviser Jens Dænesen
sin gård i Malmø som mod syd støder op til Margrete kaldet Uforsagts
gård, med huse, bygninger, udhuse og alt tilbehør rørligt og urørligt med
undtagelse afvandløbet1), som af arilds tid har tilhørt vort bysamfund,
at besidde med rette evindelig, idet han fra sig og til nævnte Jens overførte,
hvad ejendoms- og besiddelsesret der tilkom ham i nævnte gård, og idet
han forpligtede sig og sine arvinger til at fri og hjemle samme gård for
denne Jens mod alle nulevende og fremtidiges krav, og idet han gav af
kald på al ret, søgsmålsadgang og al indsigelse om svig, list, bedrag, om
optalte og ikke optalte penge, ikke overgivne penge og alle andre ind
sigelser, som under påkaldelse af kanonisk eller borgerlig ret eller nogen
sædvane kan eller vil kunne fremsættes mod nærværende afhændelse, salg,
skøde og frie opladelse og mod andet indeholdt i dette brev. Til vidnes
byrd herom har vi ladet vort segl sammen med segl tilhørende de gode
mænd Asser Degn, vor kongelige ombudsmand, og S trange Jensen, Peder
kaldet Næring og Eskil Nielsen, borgere i Lund, hænge under dette brev på
fornævnte byting, hvor det foranstående forhandledes under disses til
stede værelse og påhør. Givet år, dag og sted som ovenfor.

R

1) i den latinske tekst bruges den danske glose watnfal.

1340. 20. september. Århus.
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Hertug Valdemar 3. af Jyllandforpligter sig til, dersom hans fogeder på Rib erhus

ikke inden førstkommende pinsedag har aflagt mandsed til kong Valdemar, at henvise
vasallerne i lenet til kongen.
Vidisse af 1349 5. august.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle som ser dette brev,
hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev, at dersom
vore fogeder på borgen i Ribe ikke i tiden mellem nu og førstkommende
pinsedag1) aflægger mands- og troskabsed for sig og borgen i Ribe til den

V
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høje fyrste, vor kære herre, herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes og
Venders konge, så skal den mands- og troskabsed, som nævnte konges va
saller, der bor i fornævnte Ribe len, har aflagt til os, ikke have bestandighed
og gyldighed, men vi skal uden al tvivl og modsigelse henvise vasallerne til
vor omtalte herre, den herre konge. Til vidnesbyrd herom er vort sekret
hængt under dette brev. Givet i Århus i det Herrens år 1340 dagen før
den hellige apostel og evangelist Mathæus’ dag.
1) 1341 27. maj.
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1340. 28. september. Lübeck.

Biskop Hellembert af Slesvig henlægger kirken i Trelstorp til en af de otte gamle
præbender ved Slesvig domkirke.
1. Referat af Hieronimus Cypræus.

enne vor biskop blev, medens han måtte opholde sig i Lübeck (thi
på grund af de langvarige krige, som Jernhenrik i anledning af sin
faders snigmorderiske drab førte på Sjælland og hans broder Klaus i Jyl
land, var han draget herfra) bevæget af medfølelse med sine kanniker, da
han kom til kendskab om deres armod og præbendernes ringhed, hvorfor
han anså det for ret og rimeligt, at hindre deres fattigdom, og at hans
kirkes tjenere i overensstemmelse med deres stilling burde have et runde
ligt underhold. Derfor øgede han, efter først at have haft samråd med sit
elskede kapitel, een af de otte præbender, indstiftet af den berømmelige
fyrste, herr Valdemar, forhenværende konge af Danmark, idet han under
fratagelse af patronatsretten for sine efterfølgere henlagde kirken i Trelstorp til denne og idet kirken til evig tid skulde høre til dette beneficium
eller præbende ved kirken i Slesvig, for at gudstjenesten kunde øges, dog
på den betingelse, at præbendens indehaver årligt på St. Elisabeths dag1)
skulde foranstalte en procession med korset i spidsen fra koret i domkirken
udover kirkegården, dog med undladelse af prædiken under højmessen
(dette er sikkert at følge, hvad der ikke er nødvendigt, og at forsømme det
mest nødvendige)2), og at der skulde foræres kannikerne og vikarerne
sammesteds tre mark lybsk, to at fordele blandt kannikerne og en blandt
vikarerne. Thi det vilde være ubilligt overfor dem, som overværer de gud
dommelige handlinger, at bedrage dem for sold og løn.

D
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2. Referat af Povl Cypræus.

M

en3) han begyndte også af medfølelse med kannikernes fattigdom og
. armod at overveje en forøgelse af deres indtægter. Af den grund
henlagde han med råd og samtykke af kapitlet kirken i Trelstorp, til hvil
ken Hellembert havde patronatsret, til en præbende i Slesvig, som fordum
var indstiftet af Valdemar, konge af Danmark, og det til evig tid uden
forbehold af nogen rettigheder for hans efterfølgere, dog med den bestem
melse, at præbendens indehaver hvert år på St. Elisabeths dag skulde for
anstalte en procession med korset i spidsen fra koret i domkirken og udover
kirkegården, dog med undladelse af prædiken under højmessen, og at han
delte og fordelte 3 mark lybsk og det med 2 mark til kannikerne og 1 mark
til vikarerne, fordi det vilde være rimeligt, at den, som betjente alteret,
skulde have, hvad han kunde leve af. Forhandlet er dette i det Herrens år
1340 dagen inden Mikkelsdag.

1) 19. november. — 2) parentesen giver Hier. Cypræus’ protestantiske opfattelse.
— 3) dette følger som umiddelbar fortsættelse af DRB II 11 nr. 249.

1340. 29. september.
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Jakob Basse skøder det gods, som hans hustru Margrete testamenterede til præste
embedet i Snøde, til præsten Niels og hans efterfølgere sammesteds.
Oversættelse fra 16. årh. i rigsarkivet.

eg Jakob Basse hilser alle, der ser dette brev, evindeligt med Gud.
I skal vide, at min hustru Margrete, salig ihukommelse, i sin sidste
stund og på sit yderste som sjælegave til præstens bord i Snøde på lovlig vis
skænkede alt sit gods i Lille Snøde, som ligger til St. Andreas’ kirke samme
steds, idet hun på det bestemteste forbød, at nogen af hvad stilling han end
er eller kunde være, skulde befatte sig med det fornævnte gods uden samme
sognepræsts vilje og samtykke, således som det indeholdes udførligere i
hendes testamente1). Og eftersom hun ydmygt i Herren har formanet mig,
at jeg for Guds kærligheds skyld og for den kærlighed, som har været mel
lem os, skulde tage de tjenere, som sidder på samme gods, under min
frihed og beskyttelse, imens og så længe som jeg personligt var bosiddende
der, så er det i overensstemmelse dermed, at jeg indtil denne dag alene af
hensyn til Guds kærlighed og på grund af hendes bøn og begæring har
ordnet alting vedrørende dette gods, hvorfor2) jeg med dette beseglede
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brev skøder og overdrager samme gods frit til den beskedne mand, sogne
præsten herr Niels, således at hver sognepræst, som skal have det sogn,
frit skal have nævnte gods i sin hævd og som sin besiddelse råde derover,
indsætte tjenere og årligt oppebære landgilde og afgift samt alle andre
rettigheder, som hører dertil. Dog på den betingelse, at den tilbørlige
gudstjeneste til hendes minde skal stå ved magt til evig tid og ikke undlades.
Til yderligere vidnesbyrd herom er mit segl hængt herunder. Givet i det
Herrens år 1340 på St. Mikkels dag.
1) jf. DRB II 12 nr. 141. — 2) i fru Margretes testamente var der fastsat, at hendes
mand skulde have dispositionsretten over godset »sålænge han var til stede«. I brevet er
underforstået, at denne forudsætning nu er ophævet.

[1340—45]1) 29. september. R(oskilde)1).

71

Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgerne i Roskilde under sin beskyttelse og

bekræfter deres privilegier samt giver dem toldfrihed indenfor rigets grænser.
Afskrift i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, som ser dette vort åbne brev, hilsen evindelig med
Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har taget nærværende brevvisere, vore
elskede borgere i Roskilde sammen med alt deres gods og undergivne
under vor nådige beskyttelse og i vort værn, idet vi lover dem, at de må
nyde og bevare alle de privilegier, rettigheder, friheder og nådesbevisninger,
som de vides at have haft af vore forfædre, og vi stadfæster dem med dette
brev. Desuden viser vi dem den særlige nåde, at de overalt indenfor vort
riges område må være kvit og fri for al told. Vi forbyder derfor strengt
ved vor gunst og nåde, at nogen af vore dertil beskikkede fogeder eller
nogen anden, af hvad stand eller stilling han end er, på nogen måde hin
drer vore fornævnte borgere eller nogle af dem på deres gods eller person
imod dette brevs ordlyd, såfremt de ikke vil falde i vor unåde og rammes
af tilbørlig straf. Til vitterlighed har vi hængt vort segl under dette brev.
Givet i R(oskilde). ... på St. Mikkelsdag.

V

1) brevet kendes kun gennem en gammel oversættelse fra 1648. Årstallet og delvis
udstedelsesstedet er bortgnavet af mus: Valdemar benyttede titlen »hertug af Estland«
indtil salget af dette land 1346 29. august.

75

18. oktober 1340

Nr. 73

1340. 8. oktober.

72

Ridderen Timme Godendorp, foged i Kolding, pantsætter Gårslev sogn og halv
delen af møllen i Vejle til Henneke Bymand for 170 mark lybsk,

mark sølv

og 6 mark korn.
Original i rigsarkivet.

imme v. Godendorp, ridder og foged i Kolding, til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender i sandhed at
skylde nærværende brevviser Henneke Bymand 170 mark lybsk, fj2 mark
lødigt sølv og 6 mark korn af god og gængs kvalitet, at betale fuldt ud til
ham eller hans arvinger inden næste Helligtrekongers dag uden al tvivl
og hindring på den betingelse, at dersom jeg til omtalte termin svigter med
betalingen, pantsætter jeg fra da af med dette brev på den frieste og mest
vidtrækkende måde til samme Henneke Byman eller hans arvinger
Gårslev sogn i Holmans herred og halvdelen af møllen i byen Vejle med
alle rettigheder og al gavn og nytte, nemlig tiender, beder, understøttelser,
visse indtægter, sandemænds- og nævningers ed1), bøder, retssager og alt det
øvrige, som ydes af samme Gårslev sogn og af halvdelen af møllen, af
hvilke, nemlig sognet Gårslev og halvdelen af møllen, samme Henneke
årligt skal have alle rettigheder, nytte og gavn uden afregning i hoved
stolen, indtil det ovenfornævnte, nemlig sognet og halvdelen af møllen,
lovligt bliver indløst af mig fra samme Henneke for ovenanførte sum penge,
sølv og korn, idet jeg forpligter mig overfor omtalte Henneke eller hans
arvinger til frit at hjemle det oftnævnte, nemlig Gårslev sogn og halv
delen af møllen i byen Vejle, for tiltale fra hvemsomhelst og på ingen
vilkår oplade borgen Kolding, førend fornævnte sum penge, sølv og korn
fuldt ud er betalt til samme Henneke og hans arvinger. Til vidnesbyrd
herom er mit segl sammen med min elskede broder Dose v. Godendorps
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1340 søndagen før
St. Dionysius’ dag.

T

1) d. v. s. indtægten af de bøder, sandemænd og nævninger måtte erlægge, når deres
edeligt afsagte kendelser blev omstødt.

1340. 18. oktober.

73

Tyge Rubing, præst, erkender, at Løgum kloster for livstid har overladt ham dets

gods i Bejlhus, Ottersnab og Enbøl.

Nr. 74

22. oktober 1340

76

Afskrift i Løgumbogen.

r I 3ygc Rubing, præst, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
1 Gud.
Jeg erkender med dette brev, at alt det gods tilhørende munkene i
Løgum, som herr Thomas, abbed i Løgum, og hele konventet sammesteds
højsindet har overladt mig for min livstid i Bejlhus, Ottersnab1), Enbøl1)
i Rens ved Jyndevad, til gengæld for 17 pund sterlinger, som jeg har givet
dem for min sjælefred, efter min død frit skal forblive i nævnte Løgummunkes besiddelse med indtægter heraf uden krav fra mine arvinger eller
nogensomhelst anden. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1340 på den hellige evangelist Lucas’
dag.
1) forsvunden bebyggelse.

1340. 22. oktober.

74

Biskop Jens af Roskilde eftergiver alle, der yder Roskilde Clara kloster støtte,

40 dages kirkebod.
Original på universitetsbiblioteket.

roder Jens, af guddommelig miskundhed biskop i Roskilde, til alle
troende i Kristus, hvem dette brev måtte nå, hilsen med den Herre
Jesus Kristus.
Da1) vi ingenlunde tvivler om, at helgenernes fortjenester hjælper de
troende i Kristus til at opnå den himmelske lyksalighed, hvis disse gør
sig værdige til deres beskyttelse ved passende fromme handlinger, har vi,
for at de lettere kan opnå fornævnte lyksalighed, besluttet at indbyde de
troende i Kristus med lokkende gaver, nemlig aflad og bodseftergivelser,
for at de kan blive mere værdige til Guds nåde. Idet vi således ønsker, at
Clarasøstrenes kirke i staden Roskilde besøges under passende æresbevis
ninger, og at søstrene sammesteds, hvem det ikke er tilladt at færdes uden
for deres kloster for at skaffe sig deres underhold, kan hjælpes ved de
troende kristnes fromme almisser, eftergiver vi barmhjertigt med Gud alle
sandfærdigt angrende, der har skriftet, eller som inden 10 dage efter at
have hørt dette brev ved sandfærdigt skriftemål gør sig rede til at modtage
afladen, og som af fromhed årligt søger kirken på de forskellige højtider,
søn- og helligdage og på fredagene, og der hører messe eller prædiken,

B

77

6. november 1340

Nr. 76

og som ved procession på nævnte kirkes kirkegård beder Fadervor og Ave
Maria for de troende afdøde — hvis legemer hviler der og på andre ind
viede steder — eller dem, som rækker en hjælpende hånd til samme kirkes
bygningsfond eller til istandsættelse af andre bygninger og til underhold
af de nævnte søstre, som lever der, i tillid til Gud den almægtiges barm
hjertighed og hans apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed 40 dage af den
dem pålagte kirkebod, idet vi af særlig nåde tilføjer, at enhver, der prædi
ker der eller bærer Kristus’ legeme til deres undergivne indenfor eller
udenfor klostrets mure i kraft af vor myndighed skal have fuldmagt til at
give ligeså mange dages aflad til alle, som er der tilstede, såvel søstre som
andre. Givet under vort segl i det Herrens år 1340 dagen efter de 11000
jomfruers dag.
1) jf. DRB II 9 nr. 432.

1340. 25. oktober. London.

75

ong Edward 3. af England frafalder en beslaglæggelse af gods tilhørende bor-

K

. gere i Lübeck, Rostock og Stralsund, da det er blevet bevist, at det engelske

»ved Danmarks kyst«, ikke blev taget af
borgere i disse stader, men »af nogle mænd, som bevæbnet befandt sig ombord
i det skib fra Kampen, som var sendt i søen på byerne Harderwijks,
Zwolles, Staverns og Kampens bekostning........ (Givet) Londons Tower
den 25. oktober«.
skib, som i pinsen 1338 blev erobret

Afskrift i London Public Record Office.

1340. 6. november( ?).

76

Lars Då udsteder brev om gods i Stadel.
Registratur i Ribe kapitels arkiv.

Lars Dås brev på gods i Stadel1).
1) denne registratur stammer fra bagsiden af et pergament i Ribe kapitels arkiv,
hvis oprindelige tekst er udraderet; på rasur er indført et falskneri fra ca. 1450, jf. Adels
Arb. 1890 p. 166; Danske Saml. V 384 og Rep. nr. 1892. Den her anførte påskrift på
bagsiden er dog skrevet med hånd fra omkr. 1400 og det udraderede brev må derfor
have været et brev udstedt af en Lars Då, medens det på rasuren skrevne brev indehol
der, at en Niels Jurssen »under« sin svigersøn Per Ewelsen og sin datter Ingerd alt sit
gods i Stadel. Dette falskneris datum: »Givit år efter Guds byrd, som var m°.ccc°.xl
feria secunda proxima post festum beati Martini episcopi et confessoris« er muligvis
taget fra det udraderede brev af Lars Då, jf. 1355 21. jan.

Nr. 77

n. november 1340

78

1340. 11. november.

77

Kong Valdemar 4. Atterdag giver Bo Eskilsen Falk frihed for alle afgifter til

kongen af hans gods i Skåne.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

ong Valdemars frihedsbrev, givet Bo Eskilsen på alle afgifter, som
.burde udgives af det gods, som han beboede i Skåne. Givet 1340
på st. Mortens dag.

K

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ong Valdemars frihedsbrev, givet Bo Eskilsen på alle afgifter, nem
jig bede, inne, stud, sagefald o. s. v. Givet 1340.

K

1340. 13. november. Helsingborg.

78

Kong Magnus af Sverige stadfæster helligåndshuset i Stralsunds besiddelse på

stadens fed i Falsterbo.
Original i Stralsundarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det skal være klart for alle med dette brev, at vi til
evig tid har overladt klostret eller helligåndshuset i staden Stralsund det
sted, som det vides hidtil at have haft i markedstiden i Falsterbo på for
nævnte stads område, kaldet fed1), at besidde, holde og råde over efter sit
forgodtbefindende ifølge den skik, der længe er overholdt af andre, der
besøger nævnte marked, dog på den betingelse at fornævnte hus eller dets
befuldmægtigede årligt skal betale os to mark nye penge i skånsk mønt
for dette sted og hvert år på nævnte marked een mark skånske penge for
hver ovn, kaldet bagerovn1), på dette sted sammen med den sædvanlige
afgift af gæster såvel med hensyn til øl som til vinduer, nemlig ølgæld1) og
vinduegæld1). Vi forbyder derfor bestemt og strengt, at nogen af vore fogeder
eller deres officialer eller enhver anden drister sig til at hindre eller fortrædige
fornævnte kloster eller hus eller dette hus’ befuldmægtigede mod ordlyden
af dette brev, såfremt han ønsker at bevare vor nåde ubeskåret. Givet under
vort segl i Helsingborg i det Herrens år 1340 på den hellige biskop Briccius’ dag.

M

1) dansk ord i den latinske tekst.

2i. november 1340
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1340. 17 november. Vordingborg.

Nr. 80
79

Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til at bistå Albrecht 2. af Mecklenburg,

dersom denne skulde komme i vanskeligheder, fordi han holder sine havne åbne for

kongen og lukkede for hans fjender.
Original i Schwerin.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og Estlands
hertug, vil at det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev, at
dersom den velbyrdige og stormægtige mand Albrecht, landene Mecklen
burgs, Stargards og Rostocks’ herre, vor kære onkel, kommer i nogen
fortræd eller fare, fordi han holder sit områdes havne åbne for os og vore
mænd til vor og vort riges nytte og lukket og spærret for vore modstandere,
ydermere fordi han yder os tro støtte med sine vasaller mod alle vore fjen
der, vil vi med råd og dåd efter evne samarbejde med ham mod slige
fjender, idet vi med dette brev forpligter os dertil, såsnart vi af ham bliver
anmodet herom. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet nær Vordingborg i det Herrens år 1340 fredagen næst efter
St. Mortensdag.

V

1340. 21. november. Lund.

80

Ridderen Jens Eriksen skøder ærkebiskop Peder af Lund alt sit gods på Born
holm med undtagelse af ødegodset i Øster-Larsker sogn.
Vidisse af 1506 6. november i det svenske rigsarkiv.

ens Eriksen, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg frit har afstået mit gods, alt og hvert på Bornholm,
rørligt og urørligt, og mine utæmmede plage, som findes sammesteds til
hørende mig — det øde gods, som jeg har erhvervet af Elav Ottinkarsen
i St. Laurentii sogn1) dog undtaget — ogi nærværelse af den stormægtige
fyrste, herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes berømmelige konge,
skødet det til den ærværdige fader i Kristus, herr Peder, ærkebiskop af
Lund, Sveriges primas og hans efterfølgere at besidde med rette evindelig.
Det ham som omtalt skødede gods samt plagene skal jeg efter landets
love hjemle fornævnte herre ærkebiskop og hans efterfølgere på mine og
mine arvingers vegne — hvilke arvinger jeg hermed forpligter hertil —
og jeg skal fuldstændig fri det for tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd

J

Nr. 81

26. november 1340

80

herom er mit segl sammen med segl tilhørende min elskede broder, herr
Knud, ærkedegn i Lund, hængt under dette brev. Givet i Lund i det
Herrens år 1340 dagen før den hellige jomfru Cecilies dag.
1) nu Øster-Larsker sogn.

1340. 26. november. Roskilde.

81

Ærkedegnen Hemming og kantoren Jens i Roskilde vidimerer dekanen Jakob
Povlsens brev af 1340 23. april.
Original på universitetsbiblioteket.

agister Hemming, ærkedegn, og Jens Kappelgård, kantor ved kir
ken i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi har set det nedenfor afskrevne brev, uskrabet, ustunget og
ubeskadiget i enhver henseende, med de nedenfor anførte personers segl
og ordlyd som følger: Jakob Povlsen, dekan ved kirken i Roskilde, til
alle som ser dette brev (o. s. v. = nr. 27). Skrevet under vore segl samme
år og sted på den hellige jomfru og glorværdige martyr Katerinas dag.

1340. 26. november. Roskilde.

82

Ærkedegnen Hemming og kantoren Jens i Roskilde vidimerer dekanen Jakob

Povlsens brev af 1340 23. april.
Original på universitetsbiblioteket.

agister Hemming, ærkedegn, og Jens Kappelgård, kantor ved kirken
. i Roskilde, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har set det nedenfor afskrevne brev, uskrabet, ustun
get og ubeskadiget i enhver henseende, med de nedenfor anførte personers
segl og af ordlyd som følger: Jakob Povlsen, dekan ved kirken i Roskilde
til alle, som ser dette brev (o. s. v. = 28).
Skrevet under vort segl samme år og sted på den hellige jomfru og
glorværdige martyr Katerinas dag.

M
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1340. 28. november. Ribe.

Hertug Valdemar 3. af Jyllands dombrev på en grund i Bredegade i Ribe til
domkirkens bygningsfond.

8i

g. december 1340

Nr. 84

Original i rigsarkivet,

aldemar, af Guds nåde Jyllands hertug, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1340 solgte og skødede en vis Mari
ane Hennekesdatter på vort retterting med en skødnings rette adkomst en
grund i Ribe i Bredegade nær ved porten, hvilken grund i længden i den
anden retning strækker sig til St. Hansgade, 21 alen bred i den ene ende
og 16 alen i den anden, til herr Gøde, kantor og værge for domkirken
i Ribe på kirkens vegne, idet hun erkendte at have fået fuld betaling for
samme. Denne grund, lovligt tilskødet, tildømmer vi nævnte Vor Frue
kirke til dens bygningsfond at besidde evindelig. Givet i Ribe i oven
nævnte år tirsdagen inden apostlen St. Andreas dag med herr Hågen,
præst, som vidne.

V

1340. 2. december, Reg. Dan. nr. *1767, vedrører interne forhold på Femern og
udelades af DRB.

84

1340. 9. december.

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten beder biskop Niels af Odense at stad

fæste deres gave af Nybølle kirke til Dalum kloster til afholdelse af deres faders
årtid.
Tre referater af Hamsfort.

1. Referat i Hamsforts Chronologia (afskrift af Stephanius):

enrik og Klaus, grever af Holsten, sønner af Gerhard den kullede,
frasiger sig og skænker i et brev, udstedt den 9. december til biskop
Niels af Odense, sognet og kirken i Nybølle1) til Dalum kloster, idet de sam
tidigt tilstår det alle beskyttelsesrettigheder, for at jomfruerne kunde ofre
for faderen Gerhards og forfædrenes fromme sjæle2) og i udstrakt grad
gøre sig højtfortjent for deres sjælefred hos den høje Gud.

H

2. Referat i Odense bispekrønike:

en allerførste handling af biskop Niels var at give samtykke til en
gave til jomfruerne i Dalum, eftersom Henrik, som siden fik navnet
Jernhenrik, og Klaus, brødre, i dette år (1340) havde skænket Nybølle sogn
til jomfruerne, for at de kunde drage omsorg for forfædrenes, først og

D

3. Række. I.

6

Nr. 85

14. december 1340

82

fremmest for den nyligt dræbte fader grev Gerhards, den kullede greves
sjæl og holde højtidelige årtider for dem.
5. Referat i Odense bispekrønike:

r i iil denne Niels skriver greverne af Holsten og Stormarn, Jernhenrik
± og Klaus, at han skal stadfæste deres gave af Nybølle sogn til jomfruerne
i Dalum for forfædrenes og den nyligt dræbte faders, den kullede grev
Gerhards sjælefred og dødeoffer2). Forhandlet dagen efter jomfru Marias
undfangelse.
1) nu Vejlby, Vends h. — 2) Hamsfort omskriver den middelalderlige, kristne
terminologi til den klassiskhedenske.

85

1340. 14. december.

Grev Giselbert af Holsten, provst i Bremen og udvalgt biskop af Halberstadt,

lover at tilbagebetale et lån hos Dalum kloster i Flensborg eller Bremen.
Referat af Hamsfort.

en i den tid var jomfruerne i Dalum i besiddelse af stor rigdom,
. hvorfor holsteneren Giselbert, provst i Bremen, hvem pave Johan
nes 22. havde udpeget til biskop af Halberstadt og som i sine slægtninges,
grevernes navn varetog såvel de verdslige som gejstlige forretninger på
Fyn, i dette år (1340) den 14. december låner en stor pengesum af Anders,
prior i Dalum, som optrådte i jomfruernes navn; han lover, at tilbage
betalingen skal ske i Flensborg eller Bremen, men noget brev er ikke
bevaret1).

M

1) meningen er sikkert at Hamsfort ikke har fundet noget brev om, at tilbagebeta
lingen har fundet sted.

86

1340.

Gavebrev {el. gavebreve) af Otto Hardenberg, ridder, Niels Jensen af Keldebæk
og Oluf Elavsen til Dalum kloster.
Referat af Hamsfort.

å Fyn udmærker sig (i år 1340) Otto Hardenberg, ridder, Niels Jensen
af Keldebæk, Oluf Elavsen, hvis våben var tvende tværstillede bjælker,
som yderst var prydet med lilier. De gjorde sig højtfortjente af jomfruerne
i Dalum.

P
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1340

Nr. 91

1340.

87

Bo Ovesen og hans hustru Margrete afstår gods i Luderup og Bøgesø til Næstved
St. Peders kloster.
Næstved klosters registratur.

o Ovesen og hustru Margrete overlod ved afkald klostret det gods,
som var pantsat dem i Luderup og Bøgesø. 1340.

B

1340.

88

Jens Mogensen pantsætter en gård i Holløse til Næstved St. Peders kloster for
6 mark sølv.
Næstved klosters registratur.

ens Mogensen pantsatte os gården i Holløse for 6 mark (Higt sølv
efter hans hustru Benediktes testamente. 1340.

J

1340.

89

Niels Jonsens gavebrev til Øm kloster.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve).

iels Jonsens gavebrev på latin, at udbetale efter hans død og lydende
på guld, sølv og penge (af gods) i Veng og Vissing sogne. Givet 1340.

N

1340.

90

Stokkenævnsbrev om Østergård i Ørting.
Åkjærske registratur (Århus bispestols breve).

t stokkenævnsbrev på pergament om en gård i Ørting, som kaldes
Østergård. Givet i året 1340.

E

91

1340.
Skiftebrev mellem Peder Roedts sønner og Sofie.
Ålborghus registratur (Børglum bispestols breve).

t skiftebrev mellem Peder Roedts sønner af Hov og Sofie; seglene
er løse. 1340.

E

6*

Nr. 92

1340

92

1340?

84

Biskop Peder af Viborg bevidner, at præsten Niels Jonsen i Vester Hassing har
skænket 3 boder i Ålborg til Vor Frue kloster,
Ålborghus registratur (Ålborg Frue klosters breve).

iskop Peder af Viborgs1) brev, at Niels Jonsen, præst i Vester Hassing,
har givet Vor Frue kloster tre boder til nonnernes beklædning, 1340,
på latin og gammelt.

B

1) 1340 var Simon biskop i Viborg. Hans efterfølger Peder nævnes første gang
1345. Enten årstallet eller bispenavnet er forkert.

1340.

93

Uffe Nielsen, ridder, mageskifter sit gods i Vrensted med gods i Vester Hassing,
Ålborg^i registratur (Hundslund klosters breve).

ffe Nielsen, ridder, skøder alt sit gods i Vrensted i Jerslev herred mod
gods i Vester Hassing i Kær herred. 1340, på latin.

U

1340.

94

Roskilde kapitel vidimerer to breve afjunker Otto afDanmark tilfordelfor Bo Falk,
Roskildegårds registratur.

n vidisse af Roskilde kapitel af to breve, som Otto, søn af kongen af
Danmark, har givet herr Bo Falk. 1340, på latin.

E

1340.

95

Gerhard Mey pantsætter Mads Jakobsen af Forsinge alt sit gods i Forsinge,
Roskildegårds registratur.

erhard Meys brev, i hvilket han pantsætter Mads Jakobsen af Forsinge
alt sit gods i Forsinge. Givet 1340.

G
96

1340.

Peder Vendelbo udsteder brev på Hammenhog,
Registratur af 1551 over brevene på Folen i Kalundborg (breve på gods i Lindholm len).

Fremdeles Peder Vendelbos brev på Hammenhog. Givet 1340.

85

1340

1340.

Nr. loi

97

Bent Tygesen, væbner, sælger jord i Halland til Birger Orkesen.
Registratur af 1331 over brevene på Folen i Kalundborg (breve på gods i Halland).

fremdeles et gammelt skødebrev på latin, at væbneren Bent Tygesen
har solgt Birger Orkesen al sin købejord i bygden1). I året 1340.
1) brevet står opført under Halland.

1340.

98

Peder Nielsen Lykke skøder sit gods i Nordskov til Niels Gødesen.
Antvorskov klosters registratur.

)eder Nielsen Lykke gav og skødede alt sit gods i Nordskov^ Skovby
. herred til Niels Gødesen for 10 mark sølv. I året 1340.

1340.

99

Peder Tønnesen pantsætter alt sit gods i Bøstrup til Jens Assersen.
Antvorskov klosters registratur.

)eder Tønnesen pantsatte alt sit gods i Bøstrup til Jens Assersen i
Bøstrup for 10 mark sølv. 1340.

1340.

100

Ærkebiskop Peder af Lund giver Clara klostrene et afladsprivilegium.
Roskilde Clara klosters registratur.

(Ærke)biskop Peder af Lunds aflad for Claraordenen. 1340.

1340.

101

Staden Deventer sender brev til Danmark.
Omtalt i Deventers kæmnerregnskab for år 1340.

fremdeles 8 skilling (grot) til Mense, søn af Wick, som bragte stadens
brev til Danmark.

Nr. 102
102

1340

86

1340.

Biskop Oluf i Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds privilegium for klosteret
Padis.
Registratur over livlandske breve i det svenske rigsarkiv.

iskop Oluf i Reval vidimerer kong Erik1) af Danmarks brev til abbeden
og klostreret i Padis. 1340.

B

1) jf. 1317 2. juni, DRB II 7 nr. 470.

1340 u. d., Rep. nr. 1901, Brandt, Gammeldansk Læsebog 78, er et falskneri fra
ca. 1450, der har tilknytning til de forfalskede breve af 1340 6. november, cf. nr. 76 og
*355 21. januar.
1340 u. d., Reg. Dan. nr. *1768, se [1341 3. januar] nr. 130.
1340 u. d., ÆA. I 133 (to breve). Årstallet er galt, cf. ÆA. I 137. Året 1340 i
registraturen er sandsynligt fejlskrevet for 1360.

103

[Omkr. 1340].

Kampens toldsatser.
Original i Kampen.

ette er den told som man skal give på friheden1) i Kampen efter
gammel sædvane ... (2) Fremdeles de fra Køln skal give af hver
pakke klæde 6 engelske, som er gængse og gode; af hvert fad vin 6 engelske,
af to møllesten 4 engelske, af en læst2) kværnstene 8 små penninge, af
hvert fad3) stål en engelsk, af en læst sælfedt 12 engelske, af en læst pels
værk 4 skilling engelsk, af hvad art end læsten er. Endvidere, af det andet
gods, som de fører, skal de betale told efter markedsprisen. Af en læst sild
16 små penninge ... <7) Endvidere skal alle de fra Venden, og de fra
Danmark og de fra Sverige og de fra Norge og de fra England, deres
ligemænd, give told som de fra Køln, og hver købmand skal give af en
halv snes huder 5 små penninge, undtagen dem fra Westfalen.

D

1) det område udenfor bymuren, som hører med til byens jurisdiktion, men hvor
der gælder særlige privilegier. — 2) vægt og rummål af vekslende værdi. — 3) rummål.

[1340—48]

87

[Omkr. 1340] 9.

Nr. 106
104

Skrå for Slesviggildet i Soest.
Original i Soest.

i fra det slesvigske broderskab er skyldige af vort gilde hvert år til
den gode St. Mortens højtid at give en halv centner talg til den gode
St. Johannes og den gode St. Patroclus......... J)

V

1) skråen er udateret, men kan på grund af skriften og forekomsten af et andetstedsfra kendt personnavn (Gerhard v. Buche) dateres til ca. 1340. Da skråen kun inde
holder regler for gildebrodrene i Soest, er blot begyndelsen medtaget.

[Før 1340—48?]1).

105

Anders Krog og Henrik Pedersen skøder gods i Særslev sogn til Odense St. Knuds

kloster.
Odense St. Knuds klosters registratur.

remdeles Anders Krogs og Henrik Pedersens skødebrev på 2 gårde i
Særslev (sogn)2) og på en ager i Attendell og på en fjerding i Eskilsmark.

F

1) brevet ligger i tid rimeligvis forud for det efterfølgende dombrev. — 2) da brevet
er registreret under rubrikken: Hemmerslev skal der sikkert her indsættes sogn, jf. dom
brevet, nr. 106.

[1340—48] 9.

106

Grev Henrik af Holsten tildømmer Odense St. Knuds kloster gods i Hemmerslev.
Odense St. Knuds klosters registratur.

remdeles grev Henriks dombrev på to gårde i Hemmerslev og en anden
jord, kaldet Attendell.

F

1) dombrevet må være udstedt af grev Henrik i egenskab af Fyns panteherre. Hem
merslev ligger i Skovby herred, der 1348 blev indløst af kong Valdemar. Muligvis har
dommen været baseret på det i registraturen umiddelbart derefter omtalte brev af
biskop Niels, jf. nr. 116, samt på Anders Krogs og Henrik Pedersens brev, jf. nr. 105;
i samme registratur nævnes desuden summarisk: Fremdeles hos disse fornævnte ejendomsbreve

findes 5 eller 6 pantebreve, som lyder på, at fornævnte gårde og gods har været pantsat, førend det
blev solgt og skødet til klostret.

Nr. 107

[ 1340—48]

107

[1340—48]').

88

Biskop Niels af Odense skøder en gård i Vigerslev til St, Knuds kloster i Odense.
Odense St. Knuds klosters registratur.

^Fremdeles biskop Niels’2) skødebrev på en gård i Vigerslev.
1) skødet må ligge forud for det efterfølgende dombrev. — 2) biskop af Odense 1340
—62.

108

[1340—48p).

Grev Henrik af Holsten tildømmer St. Knuds kloster i Odense gods i Vigerslev.
Odense St. Knuds klosters registratur.

Fremdeles et andet2) dombrev af grev Henrik på samme gods3).
1) jf. nr. 106. — 2) sigter til et dombrev af kong Valdemar på samme gods fra
I348—75- — 3) jf nr. 107.

109

[1340—48p).

Greverne Henrik og Klaus af Holsten skøder Korsebjærg mark til St. Knuds

klostret i Odense.
Odense St. Knuds registratur.

kødebrev af greverne Henrik og Klaus af Holsten på Korsebjærg mark,
som de gav til St. Knuds kloster.

S

1) Korsebjærg i Odense herred hører til den del af Fyn, som blev indløst 1348.

110

[1340—48]').

Byfogeden i Odense skøder ifølge fuldmagt fra greverne af Holsten Korsebjærg
mark til Odense St. Knuds kloster.
Odense St. Knuds klosters registratur.

remdeles et andet skødebrev af byfogeden her i Odense på fornævnte
ejendom efter begge fornævnte grevers befaling2).

F

1) jf. nr. 109. — 2) herefter følger i registraturen Fremdeles to andre breve på samme

(gods).

111

1340erne.

Peder Nielsen i Sønderup pantsætter to gårde i Seide {til bispen af Viborg?}.

[ 1340—1354]

89

Nr. 113

Viborg stifts registratur.

fremdeles Peder Nielsen i Sønderups pantebrev til . . . på to gårde i
Seide. Givet 134...

[1340—54] 9 Roskilde.
Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 2. gang Jens Nielsen

112

5 brydegårde i

Ørslev i Løve herred.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til dem, der
søger Sjællands landsting, hilsen og nåde.
Eftersom 5 brydegårde, som har 5 bol i skyldjord, med en vandmølle
og dens damfald2) samt med alle tilliggender til dette gods i Ørslev i
Løve herred af fire gode mænd, nemlig Jakob Olufsen af Bjernede, Mogens
Nielsen af Bringstrup, Jens Bosen af Gyrstinge og Herlug Madsen lovligt
er overdraget nærværende brevviser Jens Nielsen, søn og arving efter
Niels Svej, ifølge vort befalingsbrev i anledning af en betaling, som kaldes
vurdering3), tildømmer vi nu for anden gang samme Jens dette gods,
at besidde med rette evindelig. Givet i Roskilde med vor kansler som
vidne.

V

1) da Niels Svej endnu lever 1329, jf. DRB II 10 nr. 193—94, og da det nævnte
gods i 1354 5. okt. ses at være i Niels Hasenbergs besiddelse som hans hustru Ingeborgs
medgift, og senere kan følges, indtil det havner hos kronen, jf. ÆA. I 54 og 1401 10.
nov., må dombrevet være udstedt mellem 1340 og 1354. — 2) d. v. s. den sænkning i
jordbunden, der er udnyttet til mølledam. — 3) d. v. s. at godset efter en vurdering er
udlagt som fyldestgørelse for et gældskrav; ’wrthning’ er et dansk ord i den latinske tekst.

[1340—1354]1).

113

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 3. gang Jens Nielsen 3 brydegårde
og 1 vandmølle i Ørslev i Løve herred.
Original i rigsarkivet.

fire gode mænd, nem
lig Niels Tygesen af Trønninge, Jens Kuse af Terslev, Knud Nielsen
af Kyringe og Stig af Mullerup . . . samt: nu for tredje gang.
verensstemmende med foregående med undtagelse af:

O

1) jf. nr. 112.

Nr. 114[i34°—57]90
[1340—57].

114

Hr. Lyder Maltzan indrømmer de holstenske grever en bede af sit gods på Fyn.
Registratur i rigsarkivet fra ca. 1450 i Gem. Arch.

H

r. Lyder Maltzans brev, i hvilket han har overladt de holstenske
herrer1) en bede af sit gods på Fyn.

1) rimeligvis greverne Henrik og Klaus af Holsten, panteherrer på Fyn 1340—57.

[1340—62].

115

Biskop Niels1} af Odense skøder Lundsgård og 2 gårde i Lådne-Brøndstrup til
St. Knuds kloster i Odense.
Odense St. Knuds klosters registratur.

remdeles et skødebrev af biskop Niels på en gård i Særslev sogn og by,
kaldet Lundsgård, og to andre gårde i Brøndstrup i Melby sogn.
1) var biskop fra 1340—62.

[1340—62]1).

116

Biskop Niels af Odense skøder to jorder i Hemmerslev til St. Knuds kloster i

Odense.
Odense St. Knuds klosters registratur.

emmerslev........ Fremdeles et andet skødebrev2) af fornævnte biskop
Niels på tvende jorder i Særslev sogn3).
1) jf. nr. 115. — 2) jf. nr. 115. — 3) brevet står umiddelbart efter nr. 106 og under
rubrikken: Hemmerslev; muligvis ligger det i tid forud for nr. 106.

[1340—62p).

117

Biskop Niels af Odense lejer en gård og et møllested i Hersnap til fordel for St.
Knuds kloster.
Odense St. Knuds klosters registratur.

ersnap. Fremdeles et brev af biskop Niels på en gård og et mølle
sted, som han udlejede til klostret2).
1) jf. 115. — 2) umiddelbart herefter følger i registraturen: »Fremdeles et tingsvidne
på noget jord, som er fjerdeparten af et bol«, der rimeligvis tager sigte på denne gård,
men næppe er fra denne tid.

9i[I34Q—75]Nr. 121

[1340—62]').

118

Biskop Niels af Odense skænker en jord i Hersnap mark til St. Knuds kloster i

Odense.
Odense St. Knuds klosters registratur.

remdeles et brev af biskop Niels, at han gav klostret en jord ved
Beskedam ved Hersnap i Dalby sogn.

F

1) jf. nr. 115.

[1340—62 og 1400—20p).

119

Biskop Niels (og biskop Jens} af Odense erklærer at have St. Knuds klosters
gods i Ejby i leje af klostret.
Odense St. Knuds klosters registratur.

remdeles to andre bispers, nemlig biskop Niels’ og biskop Jens’ beken
delsesbreve på samme måde som foranskrevet står2).

F

1) bisp Niels: 1340—62, bisp Jens (Jernskæg) 1400—20. — 2) jf. DRB II 6 nr. 268;
brevet står registreret under rubrikken: Eiby.

[1340—74?] 7. december.

120

Kong Valdemar 4. Atterdags stadfæstelsesbrev på gods i ^Byre herrit.
Viborg stifts registratur (stærkt beskadiget).

remdeles kong Valdemars stadfæstelse på . . . gods i *ByreherritI)
med al kongelig ret. Givet . . . dagen efter St. Nikolai.

F

1) brevet er registreret i Viborg stifts registratur under Fleskum herred og følger
umiddelbart efter Asgod Nielsens skødebrev af 1344 til Peder Stigsen på gods i Romdrup. *Byreherrit beror derfor rimeligvis på en fejllæsning af registrator.

[1340—75].

121

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 2. gang Roskilde domkirkes bygnings

fond 8 ørtug skyldjord i Gundsølille.
Original på Universitetsbiblioteket.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Sømme herred, hilsen og nåde.

V

Nr. 122

[ 1340—75]

92

I skal vide, at de 8 ørtug skyldjord i Gundsølille, som blev pantsat til
ridderen, herr Jens Mortensen af væbneren Henrik Hennekesen for en vis
sum penge, således som det fyldigere fremgår af denne Henrik Hennekesens brev herom, og som herr Jens Mortensen satte i pant til herr Jakob
Mortensen, kannik ved kirken i Roskilde, hans broder, sammen med andet
af sit gods, for en vis sum i sølv og i gråværk, som kaldes »gråskind«, såle
des som vi har set af herr Jens Mortensens brev, og hvilke 8 ørtug skyld
jord samme herr Jakob Mortensen for sin sjælefred overdrog og skænkede
St. Lucii kirkes bygningsfond, således som det tydeligt fremgår af hans
testamente1), disse 8 ørtug skyldjord tildømmer vi nu for anden gang
samme St. Lucii kirkes bygningsfond til besiddelse, indtil de lovligt ind
løses hos dette bygningsfond for fornævnte sum. Givet i Roskilde med vor
kansler som vidne.
1) Jakob Mortensen døde 1334 9. marts, jf. Liber Daticus Rosk. 73. Dombrevet må
derfor være udstedt af Valdemar 4. Atterdag, jf. Arhnung, Rosk. Domk. Hist. 305.
Udstedelsesstedet og vidneformlen er den samme som i nrr. 112—113, mens skriften er
forskellig.

[1340—75?].

122

Kong Valdemars privilegium til Vestervig kloster.
Vestervig klosters registratur.

remdeles fire kongelige stadfæstelsesbreve, nemlig kong Valdemars,
kong Eriks1), kong Kristoffers2) og kong Kristian den førstes, at
ingen må rejse tiltale mod eller forfølge klostrets tjenere med nogen rets
sag andetsteds end for kongen og provsten3) selv. Ethvert brev med sit
datum.

F

1) antagelig Erik af Pommern. — 2) antagelig Kristoffer af Bayern. — 3) klostrets
forstander.

[1340—75 P]1).

123

Kong Valdemars privilegium til Asmild kloster.
Viborg stifts breve (Asmild kloster).

n vidisse af Asmild birketing af kong Valdemars1) privilegium til
Asmild kloster. År 14412).

E

1) da der ikke findes ældre breve i registraturen end fra 14. årh. er den nævnte konge
rimeligvis Valdemar 4. Atterdag. — 2) d. v. s. vidissens årstal.

[ 1340 — 75]

93

[1340—75 ?p).

Nr. 125
124

(Herman Andersen vidimerer 1502) to breve af kong Valdemar 1) et mageskifte
med Øm kloster og 2) et kongeligt mandat i en strid mellem klostrene i Øm og Vis

sing samt 3) en stadfæstelse af kong Erik på nævnte mageskifte.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve).

erman Andersen, doktor i kirkeloven, vidimerer tre breve, som er
kong Valdemars mageskiftebrev på Fuldbro mølle og dens rettighed,
et fiskested, kaldet Vosgårde, og hvad kær og rørskær der ligger imellem
dem på begge sider, og en halv otting jord på Tåning mark til gengæld
for gods i Haraldsted og Bjærgby. Fremdeles kong Eriks stadfæstelses
brev på samme gods og mageskifte, samt på et fiskested for skælfisk2),
rørskær og kær. Det tredje kong Valdemars mandat i striden mellem Øm
kloster og nogle klosterjomfruer angående vandløb fra Mossø og Gudensø.
Dateret 1502 5. september3).

H

1) det kan ikke med sikkerhed fastslås, hvilken kong Valdemar der har udstedt de
registrerede breve, jf. Poul Rasmussen, Herreklostrenes jordegods, 1. Hefte p. 56.
Muligvis har det førstnævnte brev været udstedt af Valdemar 2. Sejr og det tredje
af Valdemar 4. Atterdag. — 2) muslinger. — 3) d. v. s. vidissens datum.

[1340—75 ?].

125

Kong Valdemar overlader kirken i Ribe alle kongelige rettigheder i Skodborg herred.
1. Registratur fra omkr. 1500 i rigsarkivet.

remdeles en vidisse af kong Valdemars brev på Skodborg herred,
som ligger til Ribe domkirke2), på al kongelige ret o. s. v., mærket
således3). Findes i en læddike.

F

2. Registratur fra omkr. 1525 i rigsarkivet.

remdeles i den æske en vidisse af kong Valdemars brev, ved hvilket
han fra sig og kronen og til Ribe domkirke2) skøder og afhænder al
den rente og rettighed3), som kgl. majestæt havde i Ribe4) herred.

F

1) den i registraturen nævnte kong Valdemar er rimeligvis Valdemar 4. Atterdag,
da Skodborg herred i 15. årh. ses at ligge til Ribe bispestol, cf. W. Christensen, Dansk
Statsforvaltning 335. — 2) gengiver sikkert »ecclesia Ripensis« d. v. s. »Ribekirken«. —
3) mærket udeladt i registraturen. — 4) uden tvivl fejlskrevet for Skodborg.

Nr. 126

[1340—75]

94

[1340—75 ?]>).

126

Kong Valdemars brev på Hålsbro m. m.
Viborg stifts registratur (1540erne).

remdeles 4 små latinske breve, eet på Halszegård2) i Als, eet af kong
Valdemar på Hålsbro, derefter Torkil Rød, det fjerde er forlagt.

F

1) registraturen anfører ingen breve, ældre end 14. årh. Den nævnte Valdemar er
derfor rimeligvis Valdemar 4. Atterdag, eventuelt Valdemar 3. (1326—29). — 2) mu
ligvis Haslevgård i Als sogn.

127

1341. 2. januar. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige henlægger to mark guld af Mønten i Lund til dronning
Blancas underhold.
Original på universitetsbiblioteket.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle,
. som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev overlader og henlægger to mark
guld efter kølnsk vægt af vor mønt i Lund til vor kære ægtefælle Blanca
til forbedring af hendes underhold og kasse, således at hun hvert år, så
længe hun lever, enten selv eller ved en befuldmægtiget, som hun dertil
måtte udnævne, fuldt ud skal modtage og hæve disse fornævnte to mark
guld af nævnte mønt uden al hindring, selv om det skulde ske, at mønten
blev overdraget af os som pant til nogle. Derfor befaler vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse og pålægger vor møntmester i Lund, som
nu er der eller den til enhver tid værende, at han beflitter sig på med
omgående virkning at fyldestgøre vor omtalte ægtefælle eller hendes be
fuldmægtigede i denne sag med hensyn til fornævnte to mark guld uden
andre breve eller mandater fra os. Givet Helsingborg i det Herrens år
1341 dagen efter Herrens omskærelse under vort segl.

M

128

1341. 3. januar. Bergen.

Biskop Håkon af Bergen skriver til herr Ivar Ogmundssøn og udtrykker bl. a.
det håb, at de stedfindende rystelser i Danmark ikke vil komme nogen til skade.
Afskrift på universitetsbiblioteket.

3- januar 1341

95

Nr. 129

il herr Ivar. Vi takker Eder meget for det kærlige og venskabelige
brev, som vi fornylig fik fra Eder samt for al anden god vilje, som I
stadig har vist os, idet vi beder til, at Gud i sin nåde styrer det så, at den
rystelse, der finder sted i Danmark må blive mindeligt bilagt og ikke
komme nogen til skade........ Skrevet i Bergen den 10. juledag i det Her
rens år 1341.

T

1341. 3. januar. Helsingborg.

129

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster kong Magnus af Sveriges erhvervelse af

Skåne, Bleking, Lister og Hven og lover at respektere Lundekirkens rettigheder i

Danmark.
Efter afskrift i det svenske rigsarkiv (forlovernes navne dog efter en gammel svensk oversættelse).

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med
alles frelser.
Rigtig og fornuftig tankegang opfordrer stærkt til, at det, som tjener til
fred og god forståelse mellem rigerne, især riger forbundne ved nær
beliggenhed, og rigernes konger, fastsættes omhyggeligt, ved de hertil
egnede midler og måder med ubrydelig fasthed for bestandigt styrkes, og
at de tro undergivne, som på alle sider ser sig beskyttede ved en her
lig fred, fromt og tilbørligt lovpriser fredsstifteren, kongernes konge Jesus
Kristus som fredens ophavsmand, og oprigtigt stræber efter med al tro
skabs udholdenhed at yde deres timelige konge skyldig tjeneste. Da
Danmarks rige efter vor kære fader herr Kristoffers død — fordum de
Danskes og Venders konge, lykkelig ihukommelse — i længst forgangen
tid måtte undvære en kongelig beskyttelses styre, og da — ak — udlændinge
af forskellige nationer, for det meste rovgriske og overmodige, behandlede
dette dog så ædle rige hårdt og uforstandigt, så valgte stormændene i lan
dene Skåne, Blekinge, Lister og øen Hven samt samme landes befolkning
den stormægtige og berømmelige fyrste og herre herr Magnus, Sveriges og
Norges rigers berømmelige konge, vor kære frænde, til deres konge og
sande herre og bandt sig fast til ham ved troskabsed i en evigt varende
forbindelse, da de ved nævnte udlændinges overmod, på mangfoldige
måder, umenneskeligt og uden hensyn til fornuften så sig blive bragt så
at sige i den højeste grad af trældom og tynget af andre hårde byrder, idet
de friheder, rettigheder og anerkendte sædvaner, som disse landes ind-
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byggere og deres forfædre fra arilds tid frit havde nydt, ganske var sat ud
af kraft, og da de mærkede, at de udæskedes ved ran, ildspåsættelser og
andre utallige ødelæggelser, og at de dag og nat var udsat for farer på så
vel liv som gods, således at adskillige fornemme mænd og også jævne
mennesker forlod deres ejendomme og fødeland og, idet de mente alene i
flugt at kunne finde beskyttelse for deres liv, fandt et enestående tilflugts
sted så at sige et særligt værn, hos samme herr Magnus, for at de ved hans
omsigtsfulde og snilde energi kunde blive befriet for disse forhadte byrder.
Sluttelig tog samme herr Magnus, Sveriges og Norges konge, bevæget
af medynk med indbyggernes talrige og store krænkelser og trængsler i
ønsket om hurtigt og uden altfor store krigsulykker at udrive dem af disse
tyranners grufulde tyranni, samme lande i pant af den berømmelige fyrste
herr Johan, greve af Holsten og Stormarn, vor kære farbroder, til hvem
vor fornævnte højtelskede fader havde pantsat dem for store pengesummer,
tillige med de i disse lande værende borge, og har for disse lande og borge
betalt en ikke ringe sum sølv, nemlig 34.000 mark lødigt sølv i kølnsk
vægt, således som det udførligt indeholdes i samme herr greve Johans
herom affattede brev1), ikke uden store udgifter og udlæg fra hans og
hans i Sveriges rige boende mænds side, ligesom der også i den sag er
blevet stillet overmåde mange gidsler, i anledning af hvilke han vides at
have udsat sig for større tab. Idet vi derfor tager hensyn til den troskabsed,
som fornævnte indbyggere har aflagt til nævnte herre kongen af Sverige,
og som er bekræftet såvel ved brev2) som ved håndslag, og til den meget
store sum sølv, der som ovenfor nævnt er betalt, samt til de omkostninger,
der er fulgt med, og idet vi også tager i betragtning, at vi med håndslag
lovede fornævnte herr Johan, da der i staden Lübeck i nærværelse af mange
fyrster og stormænd fra såvel Tyskland som Danmark forhandledes om
vor indførelse i vort rige Danmark, ukrænkeligt på alle punkter at over
holde, hvad fornævnte herrer kongen af Sverige og greven havde forhandlet
om og lovet angående pantsætningen af de oftnævnte lande og erstatningen
af tabene, vil vi ikke på noget punkt afkræfte disse fornævnte overens
komster eller breve eller andre rettigheder, der på nogen måde tilkommer
samme herre kongen med hensyn til de nævnte lande, ved dette brev eller
det i dette indeholdte, men stadfæster, godkender og bekræfter med dette
brev alt dette, idet vi også ønsker — hvilket vor skyldige frændekærlighed
til samme herre kongen af Sverige, vor kære frænde, tilskynder og be-
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væger os til — på enhver måde at sikre samme og hans efterfølgere og
Sveriges riges krone mod skade.
Og for at des fastere venskab kan bevares mellem samme herre kongen
og hans efterfølgere og os og vore efterfølgere, og for at de berømmelige
rigers, nemlig Danmarks og Sveriges, undergivne med glæde og udbytte
kan opnå fred og roligheds stedsevarende velgerning, afstår vi med dette
brev, som ingensinde må brydes, efter fælles rådslagning med og en
stemmigt samtykke af vore tro mænd, såvel prælater som andre af vort
riges mægtige mænd, fornævnte lande, nemlig Skåne, Blekinge, Lister og
øen Hven, med al kongelig ret, som tilkom, tilkommer eller kan tilkomme
os til samme, og med alle deres tilliggender, markeder, mønt, borge,
vasaller, samtlige frugter og indkomster, og overdrager dem disse lande
uden at være tvunget eller forledt dertil, men helt og fuldt af egen fri
vilje, at have, beholde og besidde fri for ethvert krav fra os og vore efter
følgere og Danmarks riges krone under deres herredømme med rette
evindelig, idet vi med dette brev giver afkald på rettigheder i alt det
fornævnte, på ejendomsretten og herligheden for vort, vore fornævnte
arvingers og efterfølgeres og kronens vedkommende. Vi lover ydermere
med vor tro og på vor ære, at herr ærkebispen i Lund, den nuværende
og den til enhver tid værende, og hans kirke i Lund og hans kapitel frit
og uden enhver krænkelse og skade skal nyde sine øvrige rettigheder, der
på enhver måde tilkommer ham (og dem) i enhver del af Danmarks rige
såvel med hensyn til hans lydbisper som på anden vis, hvilke rettigheder
vi selv og vore mænd på intet punkt skal formindske eller anfægte, men
ved vor kongelige gunst bør bevare ukrænkede og forøge, idet vi med
hensyn til alt det ovenstående og hvert enkelt punkt deraf giver afkald
på fordelen af restitutio in integrum3) og på al indsigelse angående svig,
frygt, vold og på enhver tilflugt til kanonisk og borgerlig ret, som kan
gavne os i modstrid med ovenstående eller noget af ovenstående, samt på
den retsnorm, som erklærer, at et generelt afkald ikke har gyldighed4).
For at ydermere alt det ovenstående, som vi på tro og love og på vor
ære lover personligt at bevare og overholde ukrænket og ikke selv eller ved
en anden ved nogen lejlighed eller af nogen årsag ad rettens vej eller de
facto at handle imod, kan opnå større bekræftelses fasthed, vil vi og samtykker vi udtrykkeligt i, at vore nedenfor anførte medloveere, hvis det skulde
ske, at vi — hvad Gud forbyde — på nogen som helst måde handler
3. Række. I.
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imod dette eller noget af dette, som følge heraf uden at pådrage sig vort
mishag og vor unåde skal kunne modsætte sig os på fjendtlig vis og yde
den fornævnte konge af Sverige og hans efterfølgere fast og virksom bi
stand imod os. Til vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt under dette
brev. Vi Ludvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz,
pfalzgreve ved Rhinen og hertug i Bayern og kejserens øverste kammer
mester, Bugislav, hertug i Stettin, Johan, greve i Holsten, broder Jens i
Roskilde, broder Tyge i Børglum, broder Niels i Odense og Svend i Århus,
bisper, Heine Skarpenberg, Johan v. Piessen, Peder Vendelbo, Frederik
v. Lochen, Niels Nielsen Ulv, Henrik Nielsen, Ingi Eskilsen, Peder Gøde
sen, Peder Grubbe, Jakob Ingelsen, Mogens Dal, Ebbe Galt, riddere, Stig
Ingjaldsen, Ingvar Ægvarsen5), Anders Jensen af Estrup6), Povl Glob,
Esger Brok og Jens . . .7), væbnere, lover ydermere sammen med oven
nævnte herr kong Valdemar fast på tro og love, at alt det ovenstående og
hvert enkelt punkt fast og ukrænkeligt skal blive overholdt, og hvis for
nævnte herre kongen — det ske ikke — handler imod ovenstående eller
noget af ovenstående eller gør forsøg derpå, skal vi med det samme i
kraft af vort ovennævnte troskabsløfte bistå oftnævnte herre kong Magnus
og sammes efterfølgere imod ham. Til vidnesbyrd om ovenstående hænger
vi vore segl sammen med fornævnte herre kong Valdemars segl under
dette brev8). Forhandlet og givet i Helsingborg i året 1341 efter Guds
byrd på ottendedagen efter evangelisten St. Johannes’ dag.
1) 1332 4. november, DRB II 10 nr. 403. — 2) jf. nr. 51. — 3) romerretligt udtryk,
der betød at en tablidende person kunde få sit tab oprettet, når dette tab skønnedes
at skyldes en retsregel, hvis konsekvenser i det givne tilfælde måtte anses for ubillige. —
4) der tænkes næppe på en bestemt retsregel. — 5) navnet er rimeligvis forvansket i
afskriften, måske fra Ugotsen, jf. nr. 132. — 6) nu GI. Estrup — 7) efternavnet er
udeladt i afskriften. — 8) Valdemar forhalede beseglingen såvel af dette som af de
andre udfærdigede breve i Helsingborg. Endnu i slutningen af 1342 var de ikke beseglet
i fuldgyldig form, jf. nr. 281.
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Kong Valdemar 4, Atterdag anerkender grev Johan 3. af Holstens pantsættelse
1332 4- november af Skåne, Bleking, Lister og Hven til kong Magnus af Sverige.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.
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aldemar o. s. v. til alle o. s. v.
Vi vil, at det ved lovlige dokumenter skal stå fast for alle, at den
udmærkede fyrste, vor kære farbroder herr Johan, greve af Holsten og
Stormarn, for 34.000 mark lødigt sølv kølnsk vægt har pantsat til den
stormægtige fyrste herr Magnus, Sveriges og Norges konge, vor kære
slægtning, og hans arvinger og efterfølgere hele landet Skåne, Blekinge,
Lister og øen Hven med alle borge i Skåne, tilhørende Danmarks riges
krone, og med vasaller, kongelige rettigheder, mønt, markeder, samtlige
frugter, indtægter og indkomster, således som han frit besad disse lande, dog
to herreder, nemlig Bjäre herred og Norra Åsbo herred undtagne, hvilke
lande samme herre med alle de ovennævnte indtægter og tilliggender for
store pengesummer havde modtaget i pant af vor højtelskede fader herr
Kristoffer — berømmelig ihukommelse — fordum Danmarks konge, på
den betingelse, at da han havde uindskrænket og fuld ret til at indløse
fornævnte lande med sammes tilliggender, som ovenfor nævnt, skulde
han kunne indløse og fri dem for nævnte sum sølv, således at han ved
indløsningen forpligtes til på enhver måde at holde fornævnte herre kon
gen, hans arvinger og efterfølgere skadesløse for ethvert tab, de måtte
pådrage sig i anledning af samme sum i sølv, samt for de udgifter, de
måtte have ved forsvaret af nævnte land eller panter, hvis nogen skulde
stræbe at fjerne dem fra samme, eller også, hvis de (herved) måtte på
drage sig påviselig gæld og derved udsætte sig for tab.
Men eftersom vi ved den i sin tid i staden Lübeck afholdte forhandling
angående vor indførelse i Danmarks rige i nærværelse af mange stormænd
såvel fra Tyskland som fra Danmark med håndslag lovede at overholde
ukrænkeligt alt, hvad der var blevet forhandlet og lovet i alle artikler
mellem fornævnte herrer kongen af Sverige og greven angående pantsæt
ningen af fornævnte lande og erstatning af tab og udgifter og renter i
overensstemmelse med det herom affattede brev2), og vi nu ved Guds
nåde er forfremmet til nævnte riges styrelse, så lover vi med almindeligt
og enstemmigt samtykke af vore trofaste mænd, såvel prælater som andre
af vort riges mægtige mænd, udtrykkeligt med vor tro og på vor ære at
holde og overholde, hvad man er enedes om og har lovet angående pant
sætningen af landene og de ovennævnte tilliggender til dem i overens
stemmelse med formen og betingelserne i det herom affattede brev, og
ikke ved nogen lejlighed eller af nogen årsag ad rettens vej eller de facto
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at handle eller gå derimod, for at der på tilbørlig vis kan bestå en fast
fred og en varig enighed mellem samme herre kongen, hans arvinger og
efterfølgere og os, vore arvinger og efterfølgere, og for at enhver årsag til
trætte mellem os kan fjernes.
Det er ikke vor hensigt eller vort ønske med dette brev og dets indhold
på noget punkt at afkræfte andre breve og rettigheder, som samme herre
konge, hans efterfølgere og arvinger har til fornævnte lande, men snarere
virkningsfuldt at understøtte dem i deres retskraft, stadfæste dem og på
enhver måde bevare dem, idet vi tilstræber og udtrykkeligt giver vort
samtykke til en større bekræftelses fasthed af ovenstående. Men hvis det
skulde ske — hvad Gud forbyde — at vi på nogensomhelst måde handler
herimod eller imod noget heraf, skal vore nedenfor anførte medlovere ved
selve denne handling uden at pådrage sig vort mishag og vor unåde kunne
modsætte sig os på fjendtlig vis og yde fornævnte herre konge, hans ar
vinger og efterfølgere virksom bistand imod os og vore. Til sikkerhed og
vidnesbyrd om alt dette o. s. v. Ydermere ... vi o. s. v.
1) titel, adresse, vidneliste og datering er som oftest udeladt i den benyttede afskrift
samling. Brevet er dog uden tvivl udstedt samtidig med foregående og efterfølgende på
mødet 1341 i Helsingborg mellem Valdemar og Magnus; endnu 1342 omkr. 13. okt.
havde Valdemar ikke ladet brevet besegle, jf. nr. 281. — 2) 1332 4. nov., DRB II 10
nr. 403.
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Kong Valdemar 4. Atterdag sælger og afstår Sønderhalland og Bjare og Norra
As bo herreder i Skåne til kong Magnus af Sveriges krone for 8000 mark sølv1}.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

aldemar til alle hilsen o. s. v.2).
Vi vil, at det med dette brev skal stå fast for såvel nulevende som
fremtidige, at da vi og fornævnte rige af åbenbare og ubehagelige grunde
længe har været trykket af tunge og utallige gældsbyrder, som hvis de ud
skødes til en senere tid uden tvivl blot vilde vokse og udvikle sig til alvorligere
tab og farer for os og dette rige, og da vi på enhver mulig måde higer efter
en hurtig lettelse for ovennævnte gældsbyrder, sælger, overdrager og op
lader vi med vore tro mænds såvel prælaters som vort riges øvrige mægtiges
fælles og enstemmige råd og samtykke uden forbehold og frit til den stor
mægtige fyrste, vor kære frænde herr Magnus, af Guds nåde Sveriges,

V

101

3. januar 1341

Nr. 131

Norges og Skånes berømmelige konge, samtlige rettigheder, herligheder og
tjenester i hele landet Sønderhallands landskaber og egne og i to herreder
i Skåne, nemlig Bjåre og Norra Åsbo herreder, tillige med de i sam
me land og herreder beliggende borge og fæstninger, som på en hvil
ken som helst måde ved sædvane eller ret tilkommer os og Danmarks
riges krone, hvilke lande og herreder med borge junkerne Hågen og Knud
hidtil har besiddet, for 8000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, idet vi
overfører ovennævnte herredømme, rettigheder og tjenester, som vi fra nu af
ganske afhænder og offentligt og udtrykkeligt frasiger os, vore efterfølgere
og Danmarks riges krone til samme herre konge, hans efterfølgere og
Sveriges riges krone, for fremtiden at besidde med egen ret og for evigt
med al den magtfuldkommenhed, hvormed vi og vore forgængere frit
har haft eller efter loven har kunnet have samme, og med frihed til her
efter at kunne overdrage dem som len til hvem han eller hans efterfølgere
efter forgodtbefindende måtte ønske mod tilbørlig troskabsed, så ofte og
når han finder det tjenligt, og idet vi i enhver henseende løser fornævnte
junkere og deres officialer fra enhver troskabsed, hvori de har stået til
os med hensyn til ovennævnte land, herreder og borge.
Dertil lover vi ved dette brev på vor tro, at vi ingensinde skal for
ulempe ovennævnte herre konge, hans efterfølgere og samme riges krone
med hensyn til ovenstående, helt eller delvis, eller heri yde dem, som vil
forulempe samme, råd, bistand eller begunstigelse, åbenlyst eller skjult. Og
hvis ovennævnte junkere eller deres efterfølgere eller sammes officialer eller
hvem som helst anden, som for tiden har fået ovennævnte land, herreder
og borge til len, afslår at aflægge den skyldige troskabsed til samme herre
konge og hans efterfølgere og yde dem æresbevisninger og tjenester i
skyldig lydighed og ærbødighed, skal vi ingenlunde antage os dem eller
nogen af dem eller på nogen måde forsvare dem til skade eller tynge for
nævnte herre konge, og vi skal ikke selv eller ved en anden yde dem eller
nogen af dem hjælp eller bistand til at frigøre sig for deres forpligtelse til
bindende at aflægge og overholde troskabsed, vise ærbødighed og skyldig
lydighed og yde enhver anden nu eller i fremtiden tilbørlig tjeneste,
således som det ovenfor er anført. For at ydermere ovennævnte af os
foretagne salg og alt det ovenstående, som vi på tro og love og på vor ære
lover personligt at overholde og holde ukrænket og ikke selv eller ved en
anden ved nogen lejlighed eller af nogen årsag ad rettens vej eller de
facto at handle imod, kan opnå større bekræftelses fasthed, vil og sam-
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tykker vi udtrykkeligt i, at hvis det skulde ske — hvad Gud forbyde —,
at vi på nogen som helst måde handler imod dette eller noget af dette,
skal vore nedenfor anførte medlovere ved selve denne handling uden at
pådrage sig vort mishag og vor unåde kunne modsætte sig os på fjendtlig
vis og yde den fornævnte herre kongen af Sverige og hans efterfølgere
fast og virksom bistand imod os. Til vidnesbyrd om alt dette . . .2) Og
ydermere lover vi . . .2) sammen med ovennævnte herre kong Valdemar
fast på vor tro, at alt det ovenstående og hvert enkelt punkt fast og ukræn
keligt skal blive overholdt, og hvis fornævnte herre kongen — det ske ikke
— handler imod ovenstående eller noget af ovenstående eller gør forsøg
derpå, skal vi med det samme i kraft af vort ovennævnte troskabsløfte
virkningsfuldt bistå oftnævnte herre kong Magnus og sammes efterføl
gere imod ham. Til sikkerhed og vidnesbyrd om ovenstående hænger vi
vore segl sammen med fornævnte herre kong Valdemars segl under dette
brev. Givet og forhandlet i Helsingborg i det Herrens år 1341 (ottende
dagen efter apostelen og evangelisten St. Johannes’ dag)3).
1) ligesom nr. 129 og nr. 130 var dette brev endnu ikke beseglet i 1342, jf. nr. 281.
— 2) udeladelser i den benyttede afskriftsamling; ifølge en omtale af biskop Hans Brask
fra 1523 var brevets vidner de samme som i nr. 129; udtrykkeligt nævnes markgrev Lud
vig, hertug Bugislav og grev Johan 3. — 3) tilføjet efter biskop Hans Brasks referat.
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Kong Valdemar 4. At terdag lover ikke at bære nag til sin faders fjender og at

overholde kirkens, adelens, købmændenes og bøndernes friheder og rettigheder.
Afskrift af Bartholin på det kongelige bibliotek.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at vi lover fast
med dette brev ubrydeligt at overholde det nedennævnte, alt og hvert
især. For det første: al den vrede, det nag og det fjendskab, som vi af en
hvilken som helst grund hidtil har næret eller kunde nære til hvilke som
helst danske gejstlige eller lægfolk på vor fader — salig ihukommelse —
herr Kristoffer, fordum de danskes konges vegne og på vore brødres eller
hvilken som helst af vore venners vegne, har vi af hele vort hjerte og sind
eftergivet dem og eftergiver dem ved dette brev, idet vi fast lover, at vi
ingensinde i al evighed på nogen som helst måde skal kalde den vrede,
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dette nag og dette fjendskab tilbage i vort sind. Fremdeles godkender vi,
at bisperne, prælaterne og kirkens mænd, riddere og riddermæssige mænd1),
købmænd, jordegne bønder og landbefolkningen 2), af hvad stilling eller
stand de end er, overalt nyder deres domsmyndighed, rettigheder, nytte
og friheder, hvad deres undergivne, deres gods og deres husstande angår,
således som de frit plejer at have dem fra arilds tid, idet vi godkender de
friheder, nåder og privilegier, som nådigt er tilstået dem af vor fader3),
vore forfædre og forgængere, og idet vi med dette brev ubrydeligt stad
fæster dem. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med segl tilhørende
de ærværdige fædre i Kristus, herrerne Svend, af Guds nåde biskop i
Århus, og broder Jens, biskop i Roskilde, herr Uffe Nielsen, herr Peder
Vendelbo, herr Heine Skarpenberg, herr Johan v. Piessen og herr Frede
rik v. Lochen, vor marsk, riddere, Hasse v. Wedel, Erik Nielsen, Ingvar
Ugo tsen, Povl Glob og Esger og S trange Ebbesen, brødre, Peder og Jens
Larsen, brødre, Jens Kås, Peder Munk den ældre, Svenning Iversen og
Palle og Peder Nielsen, brødre, hængt under dette brev. Givet i Roskilde
i det Herrens år 1341 helligtrekongers dag.
1) gengiver milites et militares', en gammel oversættelse fra 15. årh. har: ‘riddere og
riddermændsmænd’. — 2) gengiver rustid', den nævnte gamle oversættelse har: ‘bokarle’.
— 3) jf. håndfæstningen 1320 24. januar, DRB II 8 nr. 176.
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Kong Valdemar 4, Atterdag overlader ejendomsretten over Fyn til greverne

Henrik 2. og Klaus af Holsten og deres arvinger, når han og hans arvinger er døde.
Original i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug
af Estland, erkender åbenbart ved dette brev, at vi har givet de ædle
herrer, vore onkler1) Henrik og Klaus, grever af Holsten og Stormarn, og
deres rette arvinger landet Fyn, og at vi overlader det til dem som ret
mæssig arv på følgende måde. Hvis vi dør uden arvinger, så skal de
beholde dette land og besidde det evigt som retmæssig arv med al nytte
og al frugt, med al rettighed, med al frihed og med alle de øer, som hører
dertil og ligger dertil, således som vore forfædre, kongerne af Danmark
har besiddet landet til fri og uindskrænket benyttelse. Og hvis vi indløser
landet Fyn, og vi får arvinger, skal de lade de fornævnte grever og deres
rette arvinger beholde dette land på selvsamme måde og skal påny give
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dem brev på det. Men hvis de dør uden arvinger, skal greverne beholde
landet som en ret arv, således som står skrevet her foran. Og vore høvedsmænd, som vi giver slottene på landet Fyn i varetægt, når vi indløser
landet, skal med deres frænder tilsikre greverne og deres arvinger, at de
vil overdrage borgene til greverne og deres arvinger, hvis vi eller vore
arvinger dør uden arvinger. Men hvis høvedsmændene dør eller bliver
udskiftet, så skal de, der træder i deres sted, give greverne og deres rette
arvinger den samme tilsikring, som de andre tidligere har givet. Fremdeles,
hvis vi dør, før vi indløser landet Fyn, skal vore arvinger have ret til at
indløse dette land efter os. Til vidnesbyrd om alle disse ting har vi ladet
vort segl hænge under dette brev, i Helsingborg år 1341 efter Guds byrd
mandagen efter tolvtedagen.
1) brugt i vid betydning, grevernes bedstemoder Regitse af Werle var en datter af
Erik 5. Glipping, Valdemars bedstefader.
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1341. 8. januar. Helsingborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag stiller Vordingborg og Korsør, samt Søborg, når han

får denne borg i sin magt, som sikkerhed for hans overholdelse af de i Lübeck og
nu i Helsingborg trufne overenskomster med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.
Original i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde, de Danskes og Venders konge og hertug
af Estland, erkender åbenbart ved dette brev, at vi har sluttet over
enskomst med de ædle fyrster, vore onkler Henrik og Klaus, grever af Hol
sten og Stormarn, og for at al mistillid og tvivl mellem dem og os skal
være borttaget og udjævnet, er vi kommet overens med dem på følgende
måde: Vi sætter dem som pant vore borge på Sjælland, Vordingborg,
Korsør og Søborg, når vi får Søborg i vor magt. Hvis vi på nogen måde
overtræder eller bryder den sone, som i Lübeck er aftalt mellem de for
nævnte grever og os, eller også den overenskomst, som nu i Helsingborg
er lovet og ved brev tilsikret mellem os, bortset fra hvad angår vor broder
junker Otto og hvad angår arven af landet Fyn, som vi har udstedt og
givet særskilt sikkerhed og brev1) på, og hvis vi ikke overholder, hvad vor
onkel hertug Albrecht af Sachsen ved kendelse pålægger os i henhold til
vore onklers klage og vort gensvar, eller inden fire uger derefter godtgør
det, så skal vore høvedsmænd, som indehaver disse fornævnte borge,
sammen med borgene holde sig til vore onkler, greverne, og skal åbne dem
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for dem og med borgene hjælpe dem mod os og mod alle vore hjælpere
sålænge, indtil vi godtgør det, som bliver os pålagt ved dom. Dette skal
vore høvedsmænd, som vi nu overdrager disse borge, tilsikre greverne med
tolv garanter, hver høvedsmand med fire, og de skal tilsikre det hver for
sig. Sker det, at de dør eller bliver afløst, skal de ikke give borgene fra sig,
uden at samme sikkerhed, som de før har givet, er ydet greverne af dem,
som træder i deres sted. Og vi skal kun overdrage disse borge, når de, som
nu indehaver dem, kommer væk derfra, til tyske mænd, som greverne
udvælger dertil blandt vort råd og blandt vort følge. På selvsamme måde
skal greverne til gengæld stille os sikkerhed med deres borge på Fyn,
Nyborg, Ørkil og Hindsgavl, og så længe vi ikke råder over Søborg hus,
at vi kan stille dem sikkerhed med det, så behøver de ikke stille os nogen
sikkerhed med Hindsgavl. I vor overenskomst inddrager vi vore bisper,
vore præster, vore riddere, vore væbnere og alle andre mænd, indenlandske
og udenlandske, som med råd eller dåd har været os behjælpelige i denne
tvedragt. Alle disse aftaler skal i ingen henseende skade den sone og
de breve, som der er truffet aftale om i Lübeck2), men de skal stedse og
helt stå ved magt. Til vidnesbyrd om alle disse ting har vi ladet vort segl
hænge under dette brev, år 1341 efter Guds byrd om mandagen i ugen
efter tolvtedagen, i Helsingborg.
1) jf. nr. 133. — 2) jf. nr. 36, 39—40.

1341. 12. januar. Reval.

135

Konrad Preen, høvedsmand i Reval, og hans søn Peder erkender at skylde rådet
i Reval 20 mark sølv.
Original i Reval.

i Konrad kaldet Preen, ridder og høvedsmand i Reval, samt vor søn
Peder Preen til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud
........ Givet i Reval i det Herrens år 1341 fredagen før ottendedagen efter
Helligtrekongers dag.
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1341. 15. januar. Ribe.

136

Hertug Valdemar 3. af Jylland bevidner, at Jon Bonde, borger i Ribe, på hans
retterting har skødet sin gård Hennebjærg til kapitlet i Ribe.
Original i rigsarkivet.
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aldemar, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Det skal komme til alle gode mænds kundskab, at Jon Bonde, borger i
Ribe, i det Herrens år 1341 mandagen efter ottendedagen efter Hellig
trekongersdag personligt tilstede på vort retterting i nærværelse af stadens
rådmænd skødede og med al ret gav sin gård Hennebjærg og alt sit andet
gods i Henne sogn, løst og fast, med alt dets tilliggende til herr magister
Peder, ærkedegn ved kirken i Ribe, for herfor at skaffe vin og oblater til
samme kirke til evig tid som erstatning for gods i Framlev sogn, som samme
Jon med samtykke af de herrer, bispen og kapitlet ved omtalte kirke har
solgt herr Ove Hase til lettelse af sin gæld; og han forpligtede sig og sine
arvinger til at gøre det samme på Varde sysselting med det første han
kunde komme derhen og blev anmodet derom af samme herrer bispen og
kapitlet. Til vidnesbyrd om alt dette og til tydeligere bevis har vi ladet
vort segl sammen med ovennævnte stad Ribes og Jons segl hænge under
dette brev. Givet i Ribe år og dag som ovenfor i nærværelse af herr Hågen,
præst, vor kære kapellan.
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1341. 16. januar. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag erkender at have fået overdraget borgen i København
sammen med byen som en nåde fra biskop Jens af Roskildes side, og at denne over
dragelse kun galder for tiden indtil 1342 6. december.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og Estlands
hertug, til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi erkender at have
og holde borgen København med byen sammesteds — men ikke andet —
af den ærværdige fader og herre, broder Jens, biskop af Roskilde, og af
hans kirke fra denne dag af og indtil den kommende St. Nikolaidag og
derefter fra denne St. Nikolaidag et helt år, og at dette er tilstået os uegen
nyttigt af den herre bispen af Roskilde, således at den herre bispen af
Roskilde frit skal råde over godset på sin 0 eller sit land Amager og i de
to nærmestliggende herreder på samme måde som over hans andet gods
overalt i vort rige. Den, hvem vi i mellemtiden betror nævnte borg, eller
hans official, skal på ingen måde befatte sig med landet Amager eller
hans gods i fornævnte herreder. Betingelserne er, at indbyggerne i Køben-
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havn på ingen måde under noget påskud eller foregivende tynges eller
beskattes, fængsles eller spærres inde1). De skal med udelukkelse af alle
tynger yde den skyldige tjeneste, som det fra arilds tid er sædvane, at de
yder bispen, til den, hvem vi i mellemtiden betror nævnte borg med
byen. Ej heller skal kannikerne der eller andre gejstlige anfægtes i
deres rettigheder og friheder af nogen fra borgen, og ej heller skal der
gøres noget forsøg på plyndring eller rov, hverken tillands eller tilvands,
af dem, der har borgen i len. Fremdeles at hans undergivne på Amager
og i fornævnte to herreder ikke skal beskattes af nogen fra borgen, ej heller
skal de i mellemtiden betale skat eller bede til nogen undtagen til den
herre bispen af Roskilde, hvadenten den pålægges på Sjællands landsting
eller på herredsting, medmindre den bliver pålagt til vort brug til den
almindelige befrielse og indløsning af landet Sjælland og i fællesskab er
godkendt af den herre bispen af Roskilde og landets beboere. Men når
tiden for nævnte overdragelse er udløbet, er vi forpligtet til ufortøvet
at tilbagegive føromtalte borg med byen København til den herre bispen af
Roskilde og hans kirke sammesteds eller til den, som da forestår denne
kirke i de åndelige ting uden al indsigelse fra vor og vores side, uden at
kræve skadeserstatning, godtgørelse for udgifter, uden al krigsforpligtelse
til leding og afgift til foged. Vi forpligter os fast med dette brev under
aflagt ed til at overholde alt og hvert af dette ukrænkeligt og har til
vidnesbyrd og sikkerhed herfor beseglet det med vort segl og med segl
tilhørende den ærværdige fader, biskop Svend af Århus, de velbyrdige
mænd, herr Peder Vendelbo og herr Uffe Nielsen, riddere, Peder Larsen,
Jens Larsen, Niels Eriksen, kaldet Røde, og Jens Bæger, væbnere, hvilke
har overværet denne forhandling og overdragelse. Forhandlet og givet i
Roskilde i det Herrens år 1341 tirsdagen før jomfruen St. Priscas dag.
1) gengiver intruncentur, ‘sættes i stok’.

1341. 16. januar. Roskilde.

138

Kong Valdemar 4, Atterdag stadfaster Roskildekirkens privilegier, lover at ud

stede nye privilegier for kirken uden betaling og overlader Roskildebispen alle skatter,
vedtaget af landsting og herredstingene, med undtagelse af den skat, der er pålagt til
indløsning af Sjælland,
Afskrift af Bartholin på det kongelige bibliotek.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at vi lover fast og
med dette brev virkningsfuldt forpligter os til ukrænkeligt at overholde
det nedennævnte, alt og hvert især. For det første skal den ærværdige fader
herr broder Jens, nu biskop i Roskilde og den til enhver tid værende biskop,
hans Roskildekapitel, alle prælater og gejstlige personer i hans stift Ros
kilde, af hvad stilling eller stand de end er, i et og alt frit nyde deres
rettigheder, domsmyndighed, statutter, fordele, privilegier og friheder, og
især med hensyn til deres undergivne, deres gods og deres husstande over
alt, således som de frit til hver en tid har været vant til fra arilds tid.
Fremdeles godkender og stadfæster vi ubrydeligt med dette brev alle de
friheds-, privilegie- og nådesbreve og alle andre breve, der af vor fader,
vore forfædre og forgængere er tilstået bispen i Roskilde, hans kapitel eller
enhver af hans gejstlige i fællesskab eller særskilt, idet vi lover, at vi uden
nogen betaling skal give dem, herr bispen, hans kapitel og hans enkelte
gejstlige, i fællesskab og særskilt, breve ganske svarende til dem de har,
og yderligere tilføjer den særlige nåde for den herre bispen af Roskilde,
at han og hans folk i hans navn frit skal oppebære af enhver af hans hus
stande i Roskilde stift de ekstraordinære afgifter, ydelser, pålæg og beder1),
såvel dem der er pålagt af Sjællands landsting som dem, der er pålagt
af et hvilket som helst herredsting, og dem, som i fremtiden pålægges, når
som helst og hvor ofte de end bliver pålagt, at anvende til eget tarv, med
mindre til vort brug en særlig ydelse måtte blive pålagt til almindelig
befrielse af og til indløsning af landet Sjælland med godkendelse af så
vel bispen i Roskilde som af de andre beboere af landsdelen i forening.
Ej heller skal herefter samme herr Roskildebispens undergivne på nogen
måde forulempes af nogen som helst af vore fogeder eller deres offi
cialer med redskud eller andre tynger af nogen art. Derfor forbyder vi
strengt under trusel om vor nådes fortabelse alle mænd i vort rige, og især
vore fogeder og enhver af deres officialer, at vove eller driste sig til at hindre
eller forulempe herr bispen i Roskilde, hans kapitel, hans gejstlige, hans
eller deres undergivne i de privilegier, nåder og friheder, som er tilstået
og indrømmet dem af os og vore forgængere, såfremt de ønsker vor nåde
ubeskåret. Til vidnesbyrd om alt ovenstående og til sikrere forvaring, har
vi ladet dette brev bestyrke med vort segl. Forhandlet og givet i Roskilde
i det Herrens år 1341 tirsdagen efter ottendedagen efter Helligtrekonger i
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nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Svend, af Guds nåde
biskop i Århus, herrerne Peder Vendelbo og Uffe Nielsen, riddere, Peder
Larsen, Jens Larsen, Niels Eriksen, Jens Bæger og mange andre trovær
dige mænd.
1) oversættelse af tallias, tributa, impositiones et precarias.

[Omkr. 1341. 16. januar?]
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Kong Valdemar 4. Atterdag fritager Sorø klosters gods i Ude-Sundby for alle

ydelser til kongen samt for ekstraordinære skatter.
Referater i Sorø gavebog.
1. Sorø gavebog p. 17:

esuden gav den herre kong Valdemar, Kristoffers berømmelige søn,
klostret fuldstændig fritagelse for alle bøder og tjenesteydelser til
kronen af dette gods1) og særligt for alle ekstraordinære afgifter, beder og
ydelser, som kaldes skat, således som det står i samme Valdemars privi
legium.
2. Sorø gavebog p- 75'

g over dette gods gav kong Valdemar, denne Kristoffers søn, klo
stret en udmærket fritagelse, nemlig fritagelse for al kongelig ret,
særligt for ekstraordinære afgifter, fogedkrav, beder og ydelser, som af og
til pålægges enten på landsting eller på herredstingene.

O

1) jf. DRB II 7 nr. 261 og 9 nr. 404. Det meste af klostets gods i Ude-Sundby var
skænket af Kristoffer 2. for hans og hans hustru Evfemias årtid. Derfor kan Valdemars
udvidede privilegium for dette gods antages at være fra hans første regeringstid og har
øjensynlig haft en lignende ordlyd som privilegiet til kirken i Roskilde 1341 16. januar,
nr. 138.

1341. 17. januar. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag fritager Roskildekannikerne og domkirkens bryder,
landboer og gårdsæder for leding, inne og stud og øvrige afgifter til kongen samt
overlader kapitlet og domkirken al kongelig ret over godset med undtagelse af vrag

ret, danefæ og orbodemål.
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Afskrift af Bartholin på det kongelige bibliotek.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi anser det for rimeligt, at de, som vides altid at have udvist iver i
deres oprigtige hengivenhed overfor os og vore forfædre, bør udmærkes
af os med særlige nådesbevisninger og hædres med fortrinlige gaver. Der
for erklærer vi i ønsket om vise vore elskede herrer kanniker i Roskilde
kirke velvillig gunst i medfør af deres forjenester alle deres jorder, alle be
siddelser og alt andet gods, kirkeligt og verdsligt, tilhørende dem og Roskil
de kirkes bygningsfond, og alle deres bryder, landboer og gårdsæder, der for
tiden dyrker og bebor nævnte jord, for frie og undtagne at være for ledings
udbud, inne, stud1) og leding2) og de øvrige byrder og ydelser, som er
vor kongelige ret, idet vi af særlig nåde indrømmer dem al vor ret over
alle deres bryder, landboer, gårdsæder og alle deres undergivne, med
undtagelse af vrag, danefæ og de sager, som kaldes orbodemål, hvilke
fornævnte sager vi ønsker os forbeholdt særlig, idet vi fremdeles dertil
føjer den særlige nåde, at hvis deres fornævnte tjenere, bryder, landboer
eller gårdsæder eller hvilke som helst andre af deres eller Roskilde kirkes
bygningsfonds undergivne måtte begå nogen lovovertrædelse, da skal de
for sådanne forseelser eller overtrædelser ikke svare nogen anden end
ovennævnte kanniker med hensyn til kongens ret. Ydermere stadfæster
vi med dette brev alle privilegier tilståede dem af vore forfædre, hvilke
friheder eller nåder de end indeholder3). Derfor forbyder vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller disses offi
cialer eller nogen som helst anden drister sig til på nogen måde at foru
lempe nævnte kanniker eller nogen som helst af deres eller Roskildekirkens bygningsfonds undergivne med hensyn til denne vor gave. For
øvrigt gør vi vitterligt for alle og enhver, at samme kanniker, hver og en,
på tro og love har erklæret overfor os, at de i betragtning af denne gave
— i vor levetid og efter vor død — med skyldig ærbødighed skal lade
læse en daglig messe for de afdøde ved et særligt alter i St. Lucius’ kirke
på egen foranstaltning og for egen regning, således som det åbenbart
fremgår af deres derom affattede brev4). For at vor fornævnte gave kan
forblive sikker, uomstødelig og uigenkaldelig, har vi ladet dette dokument
bestyrke med vort segl. Givet i Roskilde i det Herrens år 1341 den 17.
januar i nærværelse af den ærværdige fader herr Svend, af Guds nåde
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biskop i Århus, Peder kaldet Vendelbo, vor drost, Uffe Nielsen, riddere,
Erik Nielsen og Povl Glob, væbnere, med andre af vore råder.
1) hertil ordret overtaget fra privilegiet 1268 13. juni, DRB II 2 nr. 109. — 2) d. v. s.
ledingsskat. — 3) jf. 1321 10. april, DRB II 8 nr. 338. — 4) jf. Arhnung 416 og 428.

1341. 26. januar. Paddeborg.
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Kong Valdemar 4. Atterdag befaler Konrad Preen, høvedsmand i hertugdømmet

Estland, at overgive hertugdømmet med alle tilliggender og rettigheder til markgrev

Ludvig af Brandenburg) når han bliver opfordret dertil.
Afskrift i Königsberg.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til sin tro Konrad Preen, høvedsmand i hele vort land
Estlands hertugdømme, hilsen og gunst med alt godt.
At du på trofast måde skal overgive vore befæstninger og hele det
fornævnte land Estland til den berømmelige markgreve Ludvig af Bran
denburg og Lausitz, vor kære svoger1), eller hans visse sendemand eller
sendemænd, der har særlig befaling hertil, tillige med alle rettigheder,
tilliggender, deres friheder, enten åndelige eller timelige, og desuden med
vore vasallers tjeneste i nævnte hertugdømme og med enhver anden
tjeneste, der sammesteds skyldes eller efter sædvane tilkommer os og vore
forgængere Danmarks konger, når som helst du bliver opfordret dertil af
nævnte markgreve eller som fornævnt i hans navn, pålægger vi dig ved
dette brevs ordlyd som vor befaling, såfremt du elsker vor kongelige
majestæt ubeskåret og ønsker at erhverve vor nåde. Til vidnesbyrd herom
er vort segl hængt under dette brev. Givet i Paddeborg2) i nærværelse af os
og vore råder i det Herrens år 1341 dagen efter apostelen St. Paulus’
omvendelse.

V

1) ved markgrev Ludvigs giftermål med kong Valdemars søster Margrete. 2) nu
Sparresholm.

1341. 2. februar.
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Johan v. AxekoW) ridder, erkender) at den strid) der har været mellem ham og
klostret i Doberan angående bederne) tjenesteydelserne og domsrettighederne af 6 bol
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i Stobelow, på hvilke han har brev af fyrst Henrik 2. af Mecklenburg og klostrets

breve af Erik 6. Menved og fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg, er bilagt ved at klo
stret har betalt ham 170 mark penge for hans krav.
Original i Schwerin.

eg Johan v. Axekow, ridder, og mine lovlige arvinger......... erkender
.. , at den strid, som verserede mellem mig og mine arvinger på den
ene side og abbeden og det menige konvent i klostret i Doberan på den an
den om beden, tjenesteydelserne og retten eller domsmyndigheden af seks
bol i landsbyen kaldet Stobelow, på hvilke jeg og mine arvinger har et ægte
brev1), af herr Henrik, fordum herre over Mecklenburg, men på hvilke
fornævnte abbed og menige konvent ikke desto mindre også har et godt og
uangribeligt brev2) af herr Erik, salig ihukommelse, fordum de danskes
konge, og den berømmelige herr Albrecht af Mecklenburg, søn af for
nævnte Henrik........ blev bilagt, nemlig således at fornævnte abbed og
menige konvent i nævnte kloster fuldt ud betalte mig og mine arvinger
170 mark rostockske penge i staden Rostock for beden, tjenesteydelserne
og retten eller domsmyndigheden af nævnte bol........ Givet i det Herrens
år 1341 på selve Kyndelmissedag.

J

1) ukendt. — 2) jf. DRB II 5 nr. 323 og II 11 nr. 18.
1341. Efter 2. februar, ÆA. II 283,4 86.
Årstallet er forkert, skal rimeligvis være 1401, cf. ÆA. II 277, Y 38.
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1341. 4. februar. Avignon.

Pave Benedikt 12. roser den tyske orden i Livland for den støtte, den har ydet

cistercienserklostrene Valkena, Padis og Gudvalla overfor den danske høvedsmand
i Estlands udpresninger, og opfordrer ordenen til forsat at forsvare klostrene.
Original i det svenske rigsarkiv.

enedikt, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner, ordens
mesteren (Burchard) og brødrene af den tyske Marieorden i Livland,
hilsen og apostolisk velsignelse.
Vore elskede sønner, abbederne . ., . ., . . og konventerne i cister
cienserklostrene i Valkena, Padis og Gudvalla i stifterne Dorpat, Reval
og Linkoping har sendt os en kærkommen indberetning om, at I af
ærbødighed for os og det apostoliske sæde nærer en brændende kærligheds
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iver for deres klostre, og at I har ydet dem, der bor i disse yderste egne af
kristenheden, og som — efter hvad de forsikrer — på mangfoldig måde
skades og undertrykkes af adskillige adelige og andre personer i de egne,
som udstrækker deres griske hænder for at antaste og bemægtige sig deres
gods og rettigheder, mange gunstbevisninger og megen beskyttelse til
forsvar for disse godser og rettigheder, samt at I, da (Konrad), det danske
riges høvedsmand, hos hvem det ene af de nævnte klostre er beliggende,
og hvor de to øvrige vides at have størstedelen af deres gods, for nogen tid
siden i ubesindighed de facto pålagde hvert af disse klostre 400 mark sølv
i skat under ophævelse af den kirkelige frihed og under påskud af denne
pålæggelse forsøgte at udpresse og inddrive disse mark fra hvert enkelt af
de nævnte klostre ved arrest og beslaglæggelse af person og gods, hos den
nævnte høvedsmand for samme klostre har udvirket midlertidigt forlig
og udsættelse med betalingen af denne skat til en givet tid, indenfor
hvilken abbederne og konventerne i denne sag kunne søge tilflugt til vor
og det apostoliske sædes forsorg. Idet vi derfor med værdig ros i Herren
priser denne Eders handlings nidkærhed og Eders hengivenheds renhed
og den sønlige ærbødighed, I har vist mod os og fornævnte sæde, og idet
vi ønsker, at I bistår samme abbeder og konventer i deres anliggender på
bedste måde, ønsker, bønfalder og opfordrer vi indstændigt Eder alle til,
at I af ærbødighed for Gud, dette sæde og for os yder fornævnte abbeder
og konventer og deres klostre hensigtsmæssig værn og gunst på bedste måde,
og så ofte det er hensigtsmæssigt forsvarer dem mod uroligheder, plynd
ring, tab, overgreb og forulempelser af denne art i så høj grad, som I
med retfærdighed og hæder vil kunne. Givet i Avignon den 9. februar i
vort 7. pontifikatsår.

1341. 11. februar. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stadfaster alle de friheder, borgerne i København

har fået af tidligere konger.
Original i Københavns stadsarkiv.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og Estlands
hertug, vil, at det skal være vitterligt for alle, som ser dette brev, at
vi, idet vi tager de retskafne og redebonne fortjenester i betragtning,
hvorved vore elskede rådmænd og samtlige borgere i vor stad København
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har vist sig uforfærdede og bestandige over for os og vore folk, og idet vi i
nåde, som vi bør, vil gengive dem hele deres ret i dens tilbørlige fylde, stad
fæster og bekræfter over for samme, såvel nulevende som fremtidige, alle
friheder, immuniteter og nådesbevisninger, som de nogen sinde rettelig
har fået af vore forgængere, de danske konger, i skriftlig form eller mundt
lig, således som de kan bevise med lovlige dokumenter, som breve eller
tingsvidner. Derfor må intet menneske i vort rige, ingen undersåt, foged,
underfoged, eller med hvad andet navn de benævnes, i ubesindig forvoven
hed handle imod dette vort stadfæstelsesbrev eller på noget punkt uretmæs
sigt bryde det, såfremt de er besluttede på at undgå vor kongelige vrede og
strenge straf. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Roskilde i det Herrens år 1341 på søndagen Exurge domine.
145

1341. 22. februar. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag forbyder voldgæsteri hos og overgreb mod gejstlige

personer og gejstligt gods på Sjælland.
Afskrift af Bartholin på det kongelige bibliotek (efter Roskilde kapitels eksemplar).

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, evig hilsen med den Herre Jesus Kristus.
Abbeder, kapitler og de øvrige gejstlige, Guds tjenere, på Sjælland har
klaget til os over, at visse personer, som nyder at handle ilde og uden at
frygte Gud jubler over onde gerninger, lægger sig ind som gæster hos dem,
røver deres gods og udsætter dem for talrige voldshandlinger såvel på
ting som på personer, forhugger deres skove, fisker i deres vande, tilbage
holder deres tiende, bemægtiger sig deres marker og enge og ikke tillader
dem at nyde kirkens privilegium, og de har bedt os råde bod herpå.
Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen
uanset stilling eller stand drister sig til at forsøge det ovennævnte eller noget
af det til skade for kirkens frihed. Vi forbyder ydermere strengt, at nogen
lægger sig ind som gæst i kannikernes gårde på Sjælland uden deres
frie vilje og samtykke. I øvrigt vil vi, at alle skal vide, at vi kraftigt vil
straffe sådanne misgerninger, hvis de, hvad Gud forbyde, forøves, og at
vi ikke vil lade dem gå uhævnet hen, og vi giver vort fulde samtykke til,
at sådanne forbrydere ved kirkens straf tvinges til at give erstatning for,
hvad de har forvoldt. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1341 på St. Peters stols dag.
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1341. 4. marts. Roskilde.
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Biskop Jens af Roskilde henlægger kirken i Værløse til Roskildekanniken Jens
Nielsens præbende.
Original på universitetsbiblioteket.

roder Jens, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde, til sin elskede
kannik i Kristus herr Jens Nielsen i Roskilde hilsen med den Herre
Jesus Kristus.
Du har i din ydmyge ansøgning påvist over for os, at den præbende, som
Du for tiden sidder inde med på kanonisk vis ved vor kirke i Roskilde, i
den grad er ussel og fattig med hensyn til sine indtægter og afgifter, at
Du ikke kan have et sømmeligt underhold af dem. Da det imidlertid er
rimeligt og nødvendigt for samme Roskildekirke, som overgår de øvrige
kirker i Roskilde stift ved sin fornemheds og rangs værdighed, at den har
velegnede kanniker, der udmærker sig både ved sædernes renhed og kyn
dighed i videnskaben, og da det er med god grund, at der tildeles sådanne
kanniker passende og bedst mulige kirkelige embeder, henlægger vi efter
omhyggeligt at have overvejet samme kirkes tarv og nytte med råd og
samtykke af vort kapitel i Roskilde sognekirken i Værløse i vort stift, til
hvilken patronatsretten tilkommer os, med alle dens rettigheder og til
liggender til Din fornævnte præbende til evig tid, idet vi erklærer som vor
vilje, at Du ifølge de kanoniske regler skal holde en egnet evig vikar ind
sat på kanonisk vis ved fornævnte kirke i Værløse, som til sit underhold
skal have en passende del af kirkens indtægter. Til vidnesbyrd herom er
vort segl tillige med vort fornævnte Roskildekapitels segl, med hvis sam
tykke vi har foretaget denne henlæggelse, hængt under dette brev. For
handlet og givet i Roskilde i det Herrens år 1341 på paven og martyren
St. Lucius’ dag.
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Sakse Konradsen og Peder Konradsen pantsætter deres jord i Gerlev til Asser

Krage, indbygger i byen Slagelse.
Original på universitetsbiblioteket.

akse Konradsen og Peder Konradsen til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
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Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi med dette brev
pantsætter til den gode mand, nærværende brevviser, Asser kaldet Krage,
indbygger i byen Slagelse, eller hans sande arvinger, vor jord i Gerlev,
nemlig 1 øre i skyld, med alle dens tilliggender, for 16 skilling grot fra
Tours, at indløse fuldt ud på sidste ting før førstkommende Mikkelsdag
på den betingelse, at hvis denne jord ikke indløses til den fastsatte termin,
da skal Asser eller hans arvinger, indtil den af os eller vore arvinger fuldt
ud indløses fra ham eller hans arvinger, have fri rådighed overjorden og
uden al modsigelse oppebære dens frugter og indtægter, uden at de på
nogen måde skal afregnes i hovedstolen. Til vidnesbyrd herom er vore
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1341 søndagen Re
miniscere.
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1341. 5. marts. Rendsborg.

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten slutter fred og overenskomst med dit

marskerne, bl, a. skal sejladsen på Ejder og Trene være fri og uhindret af toldafgifter.
Afskrift i rigsarkivet.

i Henrik og Klaus af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, er
kender og bevidner åbenbart med dette brev, at der mellem os på
den ene og råderne, fogederne, slutterne1), de edsvorne samt hele landet
Ditmarskens indvånere på den anden side er aftalt en fuldstændig sone og
bestandigt venskab i alle de tvistigheder, som gensidigt har været os
imellem i denne krig, som nu har været, på følgende måde........
Fremdeles skal Ejderen og Trene være fri og sikker for enhver god mand,
som sejler opad dem eller ned ad dem i erhvervsformål, når og hvor han
vil, og vi vil eller skal ikke herefter pålægge eller opkræve nogen ny slags
told2).........
Givet og skrevet i Rendsborg år 1341 efter Guds byrd mandagen i
fasten.

V

1) sogneembedsmænd i Ditmarsken. — 2) bestemmelsen gentages ordret i en trak
tat mellem de samme parter af 1345 4. juli, Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV nr. 219.
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1341. 7. marts. Åhus.

Svend Olufsens testamente.
Afskrift i Lundebogen.
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faderens og sønnens og helligåndens navn, amen.
Jeg Svend Olufsen, skønt tynget af nogen legemlig brøst dog glad
over mit sinds og min samvittigheds sundhed, vil, at det gods, Gud har
tilstået mig, fordeles på følgende måde. Først testamenterer og overdrager
jeg til Lundekirkens kanniker 10 mark lødigt sølv, for hvilke jeg har
en gård i Holmby, hvorpå Bent Saksesen bor, og som jeg har i pant af
herr Jens Eriksen for denne sum sølv, hvilken gård i årlig indtægt yder
en halv mark korn; betingelsen er, at nævnte kanniker hvert år i koret i
Lund skal holde min årtid, og at de skal beholde gården i deres besiddelse,
indtil den indløses af nævnte herr Jens eller hans arvinger. Men kornet,
som ydes af nævnte gård, skal deles på følgende måde: kannikerne, som
overværer vigilierne og messen, skal oppebære 8 ørtug korn, vikarerne 2
ørtug, klokkerne og de fattige 2 ørtug. Når fornævnte gård indløses fra
dem, da skal fornævnte kanniker med herr ærkebispens samtykke — den
nuværende eller den fremtidige — for nævnte sum sølv købe andet gods
til årlig at holde min årtid for. Fremdeles til dominikanerne i Åhus,
hvor jeg vælger mit gravsted, 10 mark penge. Fremdeles til sognekirken
sammesteds en mark penge, til præsten lige så meget og til hans hjælper
en halv mark penge, til de spedalskes hospital sammesteds en mark penge,
til præsten lige så meget og til hans hjælper en halv mark penge. Fremdeles
til min kære herre, herr Peder, ærkebiskop i Lund, 20 mark lødigt sølv,
hvilke han skyldte mig. Fremdeles til St. Laurentiuskirkens bygningsfond
i Lund 2 skilling grot. Fremdeles til dominikanerne sammesteds 2 skilling
grot. Fremdeles til franciskanerne sammesteds 5 skilling grot til deres
bygningsfond og 2 skilling grot til deres bord. Fremdeles til Allehelgens
klostret sammesteds 2 skilling grot. Fremdeles til nonnernes bord1) ved
St. Peder sammesteds 2 skilling grot. Fremdeles til helligåndshuset samme
steds 2 skilling grot. Fremdeles til de spedalskes hospital sammesteds
3 skilling grot. Fremdeles til hver sognekirke sammesteds 2 skilling ster
ling, til præsten lige så meget og til hans hjælper en skilling sterling.
Fremdeles til herr Knud, ærkedegn i Lund, 10 mark penge af de 28 mark,
han skyldte mig. Fremdeles til herr Anders Nielsen en ny armbrøst.
Fremdeles til herr Jens Eriksen io72 ørtug korn, hvilke han skyldte mig.
Fremdeles til broder Niels Tuesen 1 skilling grot. Fremdeles til min vært
Henrik i Åhus 1 skilling grot. Fremdeles til Ingerd Larses sammesteds
1 skilling grot. Fremdeles til herr Tyge Malmø 1 mark penge. Fremdeles
til Peder Finsen 1 mark sølv, hvilken han skyldte mig. Fremdeles til Jens
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Pedersen 1 mark sølv. Fremdeles til Lave Nielsen 12 øre penge, hvilke
han skyldte mig. Fremdeles til Nattergal 1 skilling grot, hvilken han
skyldte mig. Fremdeles til junker Bennike 1 skilling grot. Fremdeles til
Povl Helgesen lige så meget. Fremdeles til Pirt lige så meget, til Jens
Dansen lige så meget, til Albert lige så meget og til Henneke barber lige
så meget. Fremdeles til Jon Gudmundsen 1 skilling grot. Fremdeles til
Jens Friis 5 skilling grot. Fremdeles til Knud Thomsen 5 skilling grot.
Fremdeles til Niels Bentsen, skaffer i Åhus, en halv skilling grot. Frem
deles til Jakob Køpwik, Lali Dørsvend, Esger og Torben Sæk 1 skilling
sterling til hver. Fremdeles til herr Peder fra Ystad en plag, som prioren
i Dalby har, og 1 mark sølv. Fremdeles til herr Mogens Bosen en plag,
som Jens Nielsen fra Igelosa har. Fremdeles til herr Svend Pedersen
5 skilling grot. Fremdeles til de fattige 15 mark penge. Fremdeles til min
søn Oluf 20 skilling grot og en halv læst korn. Fremdeles til min datter
Kristine lige så meget. Fremdeles til min broder Peder Olufsen min grå
ganger med bidsel og saddel, mit panser og min krave. Fremdeles til
min broder Jakob Olufsen en sort hest, mit »skøzsel«2), »flækker«3) og arm
læder4). Fremdeles til min svend Hvid en grå hest, fremdeles til min svend
Asser en grå hest. Fremdeles til min svend Morten en blakket ganger.
Fremdeles til Arnold en rød plag, som Stenkil har. Fremdeles til min
brevdrager Sing en grå hest, som samme Stenkil har. Fremdeles til
Oluf Pedersen en plag, som Bent Saksesen i Holmby har. Fremdeles til
Nisse en plag, som Henze fra Saxtorp har. Fremdeles til Stenkil en okse.
Til eksekutorer af dette testamente indsætter jeg de gode mænd, herrerne
Peder fra Ystad, min frænde, præst Mogens Bosen, sognepræst ved St. Mik
kels kirke i Lund, og Svend Pedersen ligeledes præst, idet jeg ydmygt bøn
falder og beder dem om, at de med råd og bistand fra min ærværdige herre,
ovennævnte herr Peder ærkebiskop, så samvittighedsfuldt vil udføre alle
mine ovennævnte bestemmelser, som det er gavnligt for min sjæls frelse.
Til sikkerhed herfor er min fornævnte herre, ærkebispens, sekret tillige
med mine fornævnte eksekutorers segl hængt under dette testamente.
Givet Åhus i det Herrens år 1341 sidste onsdag før paven St. Gregors dag.
1) d. v. s. til deres bespisning. — 2) den del af rustningen, som dækker lårene. —
3) hørte til ringskjorten for at beskytte armhulen, når armen løftedes (Dahlgren:
Glossarium, p. 215). — 4) læderstykker til beskyttelse af armene.
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Biskop Hellembert af Slesvig udsteder en forordning om interdikt og banlys

ning i tilfalde af voldelig fremfærd mod gejstlige og gejstligt gods.
Afskrift i Langebeks diplomatarium i rigsarkivet.

ellembert, af Guds nåde biskop i Slesvig, til alle, der får dette brev
at se, hilsen med alles frelser.
Omsorgen for det embede, som vi har påtaget os, tilskynder os til efter
vore evner at tage vare på vore undergivnes tarv. Skønt vor forløser
Jesus Kristus lærte og foreskrev1), at man skulde give kejseren, hvad kejse
rens er, og Gud, hvad Guds er, så fostrer dog havesygens tønder, roden til
alt ondt2), ofte sådanne lovovertrædere, som, ikke tilfredse med deres
egne midler, som de har til overmættelse, formasteligt gaber over det,
som er Guds, og eftersom de ustraffet kan trænge ind på Herrens salvede,
det vil sige kirkens tjenere, tager de ikke i betænkning at fare frem med
vold og vildskab, og ikke alene unddrager de kirkens fornævnte tjenere
tiender og andre skyldige afgifter, men røver også fra dem af Jesu Kristi
arvegods. Derfor har stærke råb og hyppig klage gjort det åbenbart for
os, at enkelte lægmænd i vort stift, ledet af vi ved ikke hvilken tyranniets
ånd, tager gejstlige eller kirkelige personer til fange, ikke blot af de lavere
grader, men også dem, der beklæder endignitet, og ved åbenbar vold udpres
ser pengesummer af dem. Og ydermere pålægger de de nævnte gejstlige og
deres undergivne skatter, kollekter og svære tynger og røver afdøde gejst
liges gods, til svær undertrykkelse af kirkens frihed, idet de ikke betænker,
at sådanne kirkelige personer, der har viet sig til et liv i Guds tjeneste, er
fri for alle skatter, kollekter, tynger og ydelser3) og på ingen måde står
under en verdslig herre. Men hvis de forser sig over for andre, skal de
vises til rette af deres gejstlige dommere og deres bisper for deres forseelser.
Ikke heller ræddes de fornævnte lægmænd for banlysningsdomme, hvoraf
de rammes på grund af ovenstående. For at nu ikke sådanne misligheder
over for gejstlige og kirkens frihed i fremtiden således som hidtil skal vinde
overhånd og den onde handling tjene frække mennesker til et eksempel —
det vides nemlig, at ærkedegnen ved vor kirke i Slesvig, provsterne i
Vidå og Ejdersted, nogle kanniker ved kirken i Slesvig og ved Vor Frue
i Haderslev og mange andre præster og gejstlige i vort stift er blevet fanget,
ja nogle hængt og dræbt, hvad der er grufuldt at høre — forordner vi i
ønsket om at skaffe et passende middel herimod med vort elskede kapitels

H

Nr. 151

10. marts 1341

120

samtykke og bestemmer vi ved denne forordning, som skal gælde til evig tid,
at når som helst det sker, at en kannik ved vor kirke i Slesvig eller en
anden gejstlig person i vort stift, der beklæder en dignitet, fængsles eller
holdes fanget inden for vort stift, da skal på grund af selve dette al guds
tjeneste ophøre i hele vort stift, indtil vedkommende er sat på fri fod og
tilbørlig fyldestgørelse er sket; men på de steder i vort stift, hvor andre
kanniker og gejstlige fra vort stift af højere grader4) fanges, og på de
steder, hvorigennem de føres, og hvor de holdes fængslet, der skal ligeledes
gudstjenesten ophøre. Hertil føjer vi yderligere den bestemmelse, at alle,
hver og een, som berøver nævnte gejstlige og kirkelige personer alle deres
ting eller største delen heraf, og som røver afdøde gejstliges gods og på
lægger de gejstlige og deres tjenere skatter, kollekter og andre uvante
tynger, ved selve dette pådrager sig banlysnings dom og offentligt skal
erklæres for banlyste med navns nævnelse af dem, om hvem der foreligger
håndgribeligt bevis; men i det sogn eller de sogne, i hvilke ejendele er
blevet berøvet gejstlige eller røvet fra afdøde, eller gennem hvilke de er
blevet ført eller i hvilke de holdes tilbage, skal gudstjenesten ophøre, ind
til nævnte ejendele er leveret tilbage og tilbørlig fyldestgørelse er sket.
For at denne forordning kan forblive lovgyldig og stå ved magt og
overholdes ukrænkeligt af alle, har vi ladet dette brev bestyrke med vort
og vort elskede fornævnte Slesvigkapitels segl. Givet Slesvig i det Herrens
år 1341 fredagen før paven og bekenderen St. Gregors dag.
1) jf. Matth. 22,21. — 2) jf. 1. Timoth. 6,10. — 3) gengivelse af talliis, collectis,
oneribus et tributis, — 4) subdiakon, diakon eller præst.
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1341. 10. marts. Reval.

Konrad Preen, høvedsmand i Reval, og de kongelige råder i Estland bevidner,

at Mathias Esche, udstyret med et brev fra den svenske konge, har fremført klager for
rådet i Reval mod nogle af hans debitorer i denne stad, men at han har undladt

at forfølge disse klager.
Original i Revalarkivet.

onrad Preen, høvedsmand i Reval, Helmold v. Saghe, Henrik v.
„ Parenbeke, Henrik v. Virkes, Johan v. Parenbeke og Nicolaus Ris
bi th, riddere, Gerhard v. Tois og Robert v. Alwen, væbnere, den stor
mægtige fyrste, herr (Valdemars) kongen af Danmarks råder i Estland
til alle, som får dette brev at se eller at høre, hilsen evindelig med Gud.
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Vi erklærer og erkender offentligt med dette brev, at en mand ved navn
Mathias Esche fremstod for os og de hæderværdige mænd, de herrer
rådmænd i staden Reval, da vi sad sammen med disse i deres rådssal,
hvilken havde med sig et brev fra den berømmelige fyrste, herr (Magnus),
konge af Sverige, stilet til fornævnte herrer rådmænd i Reval, idet han
fremførte alvorlige klager mod nogle af sine debitorer blandt stadens
borgere. Men de omtalte herrer rådmænd i Reval svarede til slut samme
Mathias angående dette, at de vilde yde ham ret over hvem som helst han
vilde beskylde, hvadenten denne var deres fælle i rådet eller deres med
borger, om han var fattig eller rig, da de ifølge loven var forpligtet til at
yde enhver, såvel den fattige som den rige, fuld retfærdighed. Ydermere
klagede den samme Mathias Esche ved samme lejlighed over, at han
havde været taget til fange i Narva; borgmesteren for fornævnte stad
Reval forhørte sig omhyggeligt hos ham, om han vilde lægge hans med
borgere dette til last. Samme Mathias sagde nej, og for dette beskyldte
han ikke fornævnte borgere i Reval, ej heller var nogen af dem med herved;
og således forlod samme Mathias dette sted uden at gennemføre sine krav
om retfærdighed og vendte herefter ikke tilbage. Til vidnesbyrd om denne
vitterlige erklæring er vore segl hængt under dette brev. Givet i Reval i
det Herrens år 1341 lørdagen inden søndagen, hvor man synger Oculi mei
semper.
1341. 10. marts. Volborg herredsting.
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Niels Kiste skøder alt sit gods i Gershøj og Vester-Såby til Roskilde Clara kloster.
Original på universitetsbiblioteket.

iels, kaldet Kiste, søn af herr Jens, kaldet Kiste, ridder, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg efter grundig og langvarig overvejelse og
tilskyndet af Gud til bod og frelse for min og mine forældres og slægtninges
sjæle har givet og overdraget og på Volborg herredsting i Sjælland i det
Herrens år 1341 lørdagen før pave St. Gregors dag i flere troværdige
mænds nærværelse efter vor landsdels love personligt har tilskødet de from
me fruer, søstrene af St. Clara kloster i Roskilde alt mit gods i Gershøj med
en til samme landsby hørende skov, som kaldes Gershøj Alminding eller
Deleskov, samt mit gods i Vester Såby, circa en halv mark i skyldjord,
med skove sammesteds og alle andre tilliggender til nævnte gods, rørligt
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og urørligt, at besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er mit
segl tillige med segl tilhørende herr magister Hemming, ærkedegn, og
herr Jens Kappelgård, kantor ved kirken i Roskilde, og de herrer præster
Rolv af Hyllinge og Lars af Sæby samt de velbyrdige mænd Stig Pedersen
af Ris, Mads kaldet Tå, Jens Olufsen kaldet Lunge, Anders Hage, Niels
Pedersen af Sonnerup, Ove Jensen og Jens Jonsen, foged sammesteds1),
hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.
1) d. v. s. i Volborg herred.
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1341. 11. marts. München.

Kejser Ludvig overdrager byskatten af Lübeck til markgrev Ludvig af Branden
burg1).
Original i rigsarkivet.

i Ludvig, af Guds nåde romernes kejser, til alle tider rigets forøger2),
tilstår med ordlyden af dette brev og erklærer som vor vilje, at det skal
være klart for alle, at vi som følge af de trofaste tjenester, den høj fornemme
markgrev Ludvig af Brandenburg, vor førstefødte og allerkæreste fyrste, vel
villigt har ydet os og riget, for hvilke vi som modydelse skylder ham og hans
arvinger 6000 mark lødigt sølv, har forpagtet ham byskatten af Lübeck,
som årligt skal betales os og riget, at oppebære uden nogensomhelst for
styrrelse, indtil fornævnte sum sølv fuldstændigt betales af os eller vore
efterfølgere, der følger efter os i det romerske kongedømme eller kejser
rige, til samme omtalte Ludvig og hans arvinger, og vi har af hele vor
kejserlige magtfuldkommenhed bestemt at forpligte os med dette brev.
Til vidnesbyrd herom har vi befalet, at dette brev opsættes og forsynes med
vort majestætssegl. Givet i München den 11. marts i det Herrens år 1341
i vort 27. regeringsår og vort 14. kejserår.

V

1) dokumentet blev 1350 16. februar overdraget til kong Valdemar, hvorfor det er
medtaget her. — 2) gengiver ty. »Mehrer des Reiches«.

154

1341. 13. marts.

Clara kloster i Roskilde optager Niels Kiste som lægbroder i klostret.
Original på universitetsbiblioteket.

øster Katrine, abbedisse, og hele søsterkonventet ved St. Clara i
Roskilde til alle, som ser dette brev, hilsen med alles frelser.

S
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Da den velbyrdige og fromme mand Niels kaldet Kiste, nærværende
brevviser, til frelse for sin sjæl og sine forældres og slægtninges sjæle og til
skyndet af Gud har skænket os og vort kloster sit gods med evig besiddelses
ret, mener vi, at det er Gud velbehageligt og overensstemmende med for
nuften, at hans fromme velgerninger opvejes ved passende gengæld.
Derfor optager vi for det første samme Niels i vort broderskab som vor
broder og skaffer ham på lige fod med vore andre brødre, der opholder
sig hos os, hans underhold, så længe han lever, enten sammen med vore
nævnte brødre eller i et særligt hus, som vi da skal bygge til hans trøst.
Ydermere lover vi med dette brev, at vi hvert år efter førstkommende
Mikkelsdag vil anvise ham til hans beklædning og andre fornødenheder
en mark sølv ved påsketid, og til St. Hans to mark sølv, idet vi tilstår
ham på hans indstændige og fromme begæring, at han til sine synders
forladelse må besøge de hellige steder og sine venner lige så ofte, når og
hvor han vil. Endvidere, når Gud kalder ham fra dette liv, er det vor
vilje og agt at give hans legeme en hæderfuld begravelse i vor kirke og at
opsende de forbønner for hans sjæl, som vi fra arilds tid plejer at opsende
for vore kære brødre og søstre. Til vidnesbyrd herom er vor abbedisses,
vort konvents og vor skriftefaders, broder Jens Lunges, segl tillige med
segl tilhørende herrerne magister Hemming, ærkedegn, og Jens Kappelgård, kantor ved kirken i Roskilde, og de velbyrdige mænd Stig Pedersen
fra Ris, Mads kaldet Tå og Jens Olufsen kaldet Lunge hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1341 dagen efter paven og bekenderen St.
Gregors dag.

13<4>1I). 16. marts. Lund.

155

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at Jakob Jensen, kaldet junker Hanneke,

har skødet sin gård i St. Thomas' sogn i Lund til herr Mads, sognepræst ved kir

ken i Brunnby.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, at i det Herrens år 13(4)1
mødte personligt for os i vort kammer i Lund dagen før jomfruen St. Ger
truds dag Jakob Jensen, kaldet junker Hanneke, og skødede til den gode
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mand nærværende brewiser herr Mads, præst, sognepræst ved kirken i
Brunnby, hele sin gård i apostelen St. Thomas’ sogn i Lund med bygninger,
haver og alle de enkelte tilliggender til samme gård, intet undtaget, at
besidde med rette evindelig, idet han forpligtede sig og sine arvinger til
at hjemle fornævnte herr Mads og hans arvinger omtalte gård med dens
fornævnte tilliggender og ganske at fri den for krav fra hvem som helst.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet oven
nævnte år, dag og sted i nærværelse af de ærværdige mænd herrerne Henrik
Bokholt, Bennike, kanniker ved vor kirke i Lund, Peder Bodulfven, sogne
præst ved Borrby kirke, og Niels Pedersen, vor væbner, tilkaldte og op
fordret til at være vidner til ovennævnte.
1) da Henrik Bokholt, som her benævnes kannik, 1343 12. september udnævntes
til dekan (nr. 359), og herr Mads i sit testamente 1350 29. august skænker sin gård i
St. Thomas sogn i Lund til sin præbende, hvoraf 3 mark penge skal tilfalde de kanniker,
der forretter hans årtid, jf. Lunde kapitels gavebøger under 1351 16. januar, kan det
overleverede årstal 1351 ikke være rigtigt, men må rettes til 1341.
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[Før 1341. 18. marts]1).

Jon Bonde pantsætter et stenhus i Grønnegade i Ribe til domkirken.
Ribe kapitels registratur.

remdeles Jon Bondes pantebrev, at han har pantsat et stenhus i
Grønnegades sydlige ende med dets grund o. s. v. og med fri gang ned
til åen.

F

1) Jon Bunde døde 1341 18. marts.
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1341. 18. marts.

Peder, prior i Dalby, og kapitlet sammesteds præsenterer Gerlak Thomsen, kannik
i Lund, til Branstad kirke.
Afskrift i Lundebogen.

eder, prior i Dalby, og kapitlet sammesteds til den ærværdige fader i
Kristus og deres herre, herr Peder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund og
Sveriges primas, lydighed og skyldig ærbødighed med hilsen evindelig.
Vi har nylig erfaret, at herr Jens, præst og sognepræst i Branstad, har
opladt nævnte kirke til Eders hånd, hvorfor vi, for at vi ikke skal gå glip
af vore rettigheder i nævnte sogn, til hvilket patronatsretten tilkommer os
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tillige med andre patroner, præsenterer nærværende brevviser, herr Ger
lak Thomsen, kannik i Lund, for Eders nåde, for at nævnte kirke kan
henlægges til hans præbende, som er magert på indtægter. Til vidnesbyrd
herom er mit segl tillige med vort kapitels segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1341 på 4. søndag i fasten.

1341. 29. marts. Riseberga.

158

Ulf Gudmarsson, lagmand i Nårke, og hans hustru Birgitta Birgersdatter

skøder gods i Vestergotland til Riseberga kloster, hvor deres datter Ingeborg er ind

givet som nonne. Blandt vidnerne deres svigersøn Sigvid Ribbing.
Original i det svenske rigsarkiv.

lf Gudmarsson, ridder, lagmand i Nårke, og Birgitta Birgersdatter1),
hans hustru, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud
........ Idet vi derfor til klarere vidnesbyrd om alt det foregående har hængt
vore segl under dette brev, har vi også bedt om, at seglene tilhørende de
velbyrdige herrer, herr Gustav Tunesson og herr Magnus Gudmarsson,
vore kære brødre, samt herr Sigvid Ribbing og Israel Birgersson, vore el
skede svigersønner, og vor datter Margrete2) må føjes til dette brev.
Forhandlet i Riseberga i det Herrens år 1341 torsdag før palmesøndag.

U

1) 1391 kanoniseret som den hellige Birgitta. — 2) gift med Sigvid Ribbing; senere
dronning Margretes opdragerinde.

1341. 30. marts.

159

Gynter Thomsen, borger i Lund, præsenterer på sine broderbørns vegne Gerlak

Tomsen, kannik i Lund, til Branstad kirke.
Afskrift i Lundebogen.

ynter Thomsen, borger i Lund, til den ærværdige fader i Kristus, herr
Peder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, skyldig og ydmyg tjeneste
med hilsen evindelig.
Jeg har nylig erfaret1), at herr Jens, præst og sognepræst i Branstad,
har opladt nævnte kirke i Eders hånd, hvorfor jeg, for at ikke min afdøde
broder Skjelm Nielsens sønner skal gå glip af deres ret i nævnte sogn, til
hvilket patronatsretten tilkommer dem tillige med andre patroner, med
dette brev på Skjelms nævnte sønners vegne præsenterer nærværende brev-
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viser, min kære broder herr Gerlak Thomsen, kannik i Lund, for Eders
nåde, for at nævnte kirke kan lægges til hans præbende, som er magert
på indtægter. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1341 fredagen før palmesøndag.
1) jf. nr. 157.
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1341. 10. april.

Kapitlet i Århus giver regler for kannikernes residens.
Afskrift i Århusbogen.

det Herrens år 1341 tirsdag efter påske blev der i kapitelmøde for
ordnet, at enhver, som vilde residere, uden svig skulde afgive erklæ
ring om residens dagen efter Maria Magdalenes dag1) og begynde at resi
dere St. Mikkelsdag2) og ikke uden særlig tilladelse opholde sig mere end
6 sammenhængende uger uden for domkirken, og at den, som påbegyndte
sin residens i sit første residensår ikke skulde modtage mere end halvdelen
af fællesindtægterne i sammenligning med dem, som tidligere havde været
residerende, og at enhver residerende skulde opholde sig på kannikernes
område, hvadenten han havde egen husholdning eller boede hos andre.
Fremdeles må ingen optere huse eller præbender3), medmindre han er
virkelig residerende.

I

1) 22. juli. — 2) 29. september. — 3) ved dødsfald blandt kannikerne, havde de
andre kanniker efter anciennitet ret til at gøre krav på den afdødes præbende, hvis
denne var bedre end den, de sad inde med, den såkaldte optionsret.
1341. 10. april, Reg. Dan. nr. *1783. I dette brev nævnes blot en Nicolaus de Ymbria, vikar i Lübeck, blandt brevets vidner, hvorfor det udelades af DRB.
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1341. 13. april. Ribe.

Biskop Jakob af Ribe giver Jens Mørk af * Bøkistok fuldmagt til at skøde bispens
gård i Skåde til kapitlet i Århus.
Afskrift i Århusbogen.

akob, af Guds nåde biskop i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har givet nærværende brevviser, Jens Mørk af
*Bøkistok fuldmagt til at tilskøde det ærværdige kapitel ved kirken i

J
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Århus vor gård i Skåde med agre, enge og skove og alle dens øvrige til
liggender, rørligt og urørligt. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1341 fredagen efter påske
søndag.

1341. 15. april. Lund.

162

Ærkebiskop Peder af Lund henlægger kirken i Branstad til Lundekanniken Ger
lak Thomsens præbende.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund og Sveriges primas, til
sin elskede søn Gerlak Thomsen, kannik i Lund, hilsen og kærlighed
med Gud.
Du har i Din ydmyge ansøgning påvist over for os1), at Din præbende,
som Du for tiden sidder inde med på kanonisk vis ved vor kirke i
Lund, i den grad er ussel og fattig med hensyn til sine indtægter, at Du
ikke kan have et sømmeligt underhold af dem. Da det imidlertid er rime
ligt og nødvendigt for samme Lundekirke, som overgår de øvrige kirker i
kirkeprovinsen Lund ved sin fornemheds og rangs værdighed, at have
velegnede kanniker, der udmærker sig både ved sædernes renhed og kyn
dighed i videnskaben, og da det er med god grund, at der tildeles dem
passende og de bedst mulige kirkelige embeder, henlægger vi til evig tid
efter omhyggeligt at have overvejet samme kirkes tarv og nytte, med vort
Lundekapitels råd og samtykke af vort kapitel i Lund sognekirken i Bran
stad i vort stift med alle dens rettigheder og tilliggender med hensyn til
tiende, indtægter og oppebørsler efter præsentation og enstemmigt sam
tykke af patronerne og sognefolkene sammesteds, dog med forbehold af
den ærkebiskoppelige ret for os og vore efterfølgere i samme kirke, til
Din fornævnte præbende, som Du for tiden sidder inde med i vor kirke i
Lund, og vi forordner og befaler, at den til evige tider skal være henlagt
til præbenden, dog at sjælesorgen skal være forbeholdt nævnte kirke med et
hæderligt underhold for en egnet vikar, som skal indsættes sammesteds på
kanonisk vis. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vort fornævnte
kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1341
på søndagen Quasi modo geniti.

P

1) jf. nr. 157, 159.

Nr. 163

13. april 1341

163

1341. 15. april.
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Peder Larsen og Uffe Jensen, væbnere, provst Godfred med flere gejstlige og læg

folk bevidner, at de overværede fru Margrete Basses begravelse 1333 16. februar og
hørte hendes testamente blive oplæst i Snøde kirke.
Oversættelse fra 16. årh. i rigsarkivet.

i efterfølgende, Peder Larsen og Uffe Jensen, væbnere, Godfred,
provst på Langeland, Jens1), præst i Tullebølle, Niels, præst i Bøstrup,
Niels, vikar sammesteds, Ingvar, præst i Stoense, og Didrik, præst i
Simmerbølle, desuden Niels Butze, Baadt2) Alkilsen, Tyge Troelsen og
Jens1) Troelsen, af almuen, til alle, som ser eller læser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Hvad der en gang er godt udført med gode grunde og efter fornuftens
bud, det bør enhver bekræfte, så at det vil kunne blive bestandigt til evig
tid. Derfor skal alle nulevende såvel som fremtidige vide, at den velbyr
dige frue, fru Margrete, tidligere Jakob Basses hustru, på sin sygeseng med
god samvittighed, med omsigt og ved sin fornufts brug, har forordnet,
opsat og ladet skrive sit testamente3), hvilket testamente med samtykke
af hendes ægtefælle Jakob Basse i det Herrens år 1339 tirsdag efter Invo
cavit4), som var nævnte frues begravelsesdag, blev offentligt oplæst og nøje
bekendtgjort for os og mange flere troende i Snøde kirke. Vi ved og har i
sandhed hørt, at samme frue har givet alt det gods, hun ejede og havde
i sin hævd i Lille Snøde, tørt og vådt, uden undtagelse alt hvad der til
hørte hende, og har lagt det til præstebordet i Snøde, både for den sogne
præst, som nu findes, og i evighed for dem, der til enhver tid skal være i
besiddelse af Snøde præstegård, og det på den betingelse, at den, der er
sognepræst ved samme kirke, skal være forpligtet til at holde gudstjeneste
i kirken m. m. Hvilket vi med vort åbne brev med vore segl under bekender
og tilstår over for alle og enhver, sådan som det sig bør. Givet 1341
søndagen Quasimodogeniti5).

V

1) oversættelsen fra det 16. årh. har Hans. — 2) rimeligvis forskrevet — 3) DRB II 12
nr. 141, jf. ovf, nr. 70. — 4) 1. søndag i fasten = 14. februar. — 5) 1. søndag efter påske.
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1341. 20. april. Avignon.

Pave Benedikt 12. formaner den danske høvedsmand i Estland at undlade at
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opkræve den ekstraordinære skat, som han har pålagt det gods i Estland, der tilhører

klostrene Valkena, Padis og Gudvalla.
Original i det svenske rigsarkiv.

enedikt, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn den velbyrdige
mand (Konrad), Danmarks riges og hertugdømmet Revals høveds
mand, hilsen med apostolisk velsignelse.
Hvis Du omhyggeligt gav agt på, hvor meget den almægtige krænkes
ved overgreb mod kirker og kirkelige personer, særlig mod dem, der tjener
ham, undergivne et klosters regler, og hvor meget det er til skade for sjæle
nes frelse, vilde Du bestræbe Dig for at forsvare gejstlige personer og
fromme stiftelser i deres friheder og rettigheder og på ingen måde be
svære dem. Det er for nylig kommet til vort apostoliske sædes kundskab1)
ved en meddelelse fra vore elskede sønner, abbederne . ., . ., . . og de
menige konventer i Valkena, Padis og Gudvalla klostre af cistercienserordenen i Dorpat, Reval og Linkoping stifter, at Du under påskud af Din
embedsmyndighed som Danmarks riges og hertugdømmet Revals høveds
mand, i hvilket hertugdømme et af disse klostre ligger, mens de to andre
vides at have størstedelen af deres gods i det, ubetænksomt — uden at
agte på, at der ikke er tildelt lægmænd nogen som helst magt over gejst
lige og kirkelige personer, og at nævnte ordens bekendere, der fremfor de
øvrige klostergivne lever under nøje overholdelse af en streng klosterregel,
ofrer sig for gudstjenestlige handlinger, med iver lægger sig efter kærlig
heds gerninger og stræber efter at udvise gæstfrihed — har dristet Dig til
at pålægge hvert af disse klostre 400 mark sølv rigensisk i skat under grov
krænkelse af Guds majestæt og under indskrænkning af den kirkelige fri
hed, hvilke mark Du forsøgte at inddrive og afpresse dem ved fængsling
og beslaglæggelse af nævnte klostres personer og gods, hvis ikke vore el
skede sønner, (Burchard), ordensmester, og brødrene i den tyske orden i Liv
land, der, efter hvad nævnte abbeder og menige konventer forsikrer, nærer
særlig hengivenhed for dem og af ærbødighed for os har vist dem mange
gunstbevisninger og megen beskyttelse, havde udvirket stilstand eller ud
sættelse hos Dig for en given tid, indenfor hvilken abbederne og de menige
konventer i denne sag kunde søge deres tilflugt til det apostoliske sædes
forsorg og anmode os om hensigtsmæssig hjælp angående dette. Eftersom
vi omfatter nævnte orden, dens personer og stiftelser med faderlig kærlig
hed og ønsker, at fornævnte abbeder, menige konventer og klostre af Dig
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ikke blot fritages for ovennævnte overgreb, men også i fremtiden må op
retholdes, beskyttes og forsvares i deres friheder, goder og rettigheder,
beder, formaner og opfordrer vi indstændigt Dig, velbårne mand, og
pålægger Dig til Dine synders forladelse, at Du af ærbødighed for Gud,
os og det apostoliske sæde beflitter Dig på ganske at tilbagekalde dette
skattepålæg, der således af Dig de facto er blevet forsøgt stridende mod de
kanoniske bestemmelser, og ikke i denne anledning på nogen måde be
sværer abbederne og de menige konventer og deres klostre, men at Du
tværtimod, idet Du ganske for fremtiden afstår og afholder Dig fra sådant
og ikke påfører fornævnte klostre tab, vold, retskrænkelser, forulempelser,
overgreb og andre krænkelser af enhver art, hverken på liv eller gods,
yder dem hensigtsmæssig beskyttelse og gunst, så ofte det er dem tjenligt,
til bevarelse af deres gods, friheder og rettigheder, så at Du derved i højere
grad gør Dig fortjent til foruden den evige gengældelses løn, som Du der
efter vil høste hos Gud, at få abbederne og de menige konventer som Dine
fortalere hos Gud og opnå vor velsignelse og nåde. Givet i Avignon den
20. april i vort pontifikats 7. år.
1) jf. nr. 143.
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1341. 27. april. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Niels Kiste på kongens retter ting har
skødet sit gods i Gershøj og Vester-Såby til Clara kloster i Roskilde.
Original på universitetsbiblioteket.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt, at Niels kaldet Kiste1), søn af herr Jens Kiste ridder,
personlig til stede på vort retterting til bod for sin og sine forældres og
slægtninges sjæle har givet og overdraget alt sit gods i Gershøj med en til
samme landsby hørende skov, der kaldes Gershøj Alminding eller Deleskov, og sit gods i Vester Såby, circa en halv mark i skyldjord, med skovene
sammesteds og alle andre tilliggender til nævnte gods, rørligt og urørligt,
til de fromme fruer søstrene i St. Clara kloster i Roskilde og på samme
vort retterting i adskillige mænds nærværelse har tilskødet dem det at
besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
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under dette brev. Givet Roskilde i det Herrens år 1341 fredagen før apost
lene St. Filips og St. Jakobs dag med Niels Jensen som vidne.
1) brevet er skrevet af samme skriver, som har skrevet de to andre breve vedrørende
Niels Kistes forhold til Clara kloster af 1341 10. og 13. marts. Brevet er sandsynligvis
skrevet i klostret og, ifølge en påtegning på bagsiden, forelagt rettertinget til besegling.
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Trued Bjørnsen giver Clara kloster i Roskilde fuldmagt til at indløse den gård i
Svogerslev, som hans moder Margrete Bjørns havde pantsat til kanniken Wille i

København.
Original på universitetsbiblioteket.

T^rued Bjørnsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
-L Jeg gør vitterligt for alle, at jeg har givet de fromme fruer, søstrene
i St. Clara kloster i Roskilde, eller deres forstander på deres vegne fuld
magt til at indløse den gård i Svogerslev i Sømme herred, som min moder
fru Margrete Bjørns pantsatte til herr Wille, fordum kannik i København,
og at beholde samme til deres fri rådighed, indtil min moders gæld til dem
er bragt helt ud af verden af mig og hendes andre arvinger. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet Roskilde i det Herrens år
1341 dagen før apostlene St. Filips og Jakobs dag.
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Troels Jonsen pantsætter1) sit gods i Flensted (til Øm kloster).
1. Silkeborgske registratur (Øm klosters breve).

t skødebrev på latin på en gård i Flensted i Gern herred. Givet 1341
mandagen før St. Valborgs dag.

E

2. Skanderborgske registratur (Øm klosters breve).

1 I ^oels Jonsens forveds2)
-L Givet 1341.

pantebrev på hans gods og ejendom i Flensted.

1) brevet registreredes første gang 1558 i Silkeborgske registratur, anden gang 1606
i Skanderborgske. Den sidstes formulering er sikkert den rigtigste. — 2) jf. ovf. nr.
22 note 3.
1341 4. maj, Reg. Dan. nr. *1786, se 1340 5. maj.
9*
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1341. 11. maj. Lund.

Provst Holger Pedersen i Lund skøder sit gods i Hofterup og Virketorp til Lund

domkirkes bygningsfond som erstatning for det gods, som han har fået i Karleby

samt til opretholdelse af gudstjenesten ved det alter, som han har stiftet i domkirken.
Afskrift i Lundebogen.

olger Pedersen, provst i Lund, til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Da efter den hellige skrifts vidnesbyrd1) menneskets dage er korte og
dødens time ganske uvis, og da mennesket intet bringer med herfra, und
tagen hvad det har udført her i livet, det være sig godt eller ondt, så ønsker
jeg Holger, sund på sjæl og legeme, at forekomme dødens time og nævnte
uvished ved fromme gerninger og almisser og giver, skøder og overdrager
hermed i nærværelse af og med billigelse og samtykke af den ærværdige
fader i Kristus, herr Peder, ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, og de
hæderværdige mænd af kapitlet sammesteds til St. Laurentius’ kirkens
bygningsfond i Lund som en almisse af det gods, Gud har overdraget mig,
og til erstatning for alt det gods, rørligt og urørligt, som fornævnte byg
ningsfond forhen besad i Karleby i Harj agers herred — men som herrerne
Torkil og Bennike, kanniker i Lund og for tiden samme bygningsfonds
forstandere, i nærværelse af og med billigelse og samtykke af ærkebispen
har tilskødet mig — alt mit gods, rørligt og urørligt, som jeg har i Hofte
rup og Virketorp i Harjagers herred, med alle dets tilliggender, agre, enge,
græsgange, virning og skove på nedennævnte tilføjede betingelser. For det
første skal de til enhver tid værende forstandere for nævnte kirke til tjene
ste ved det alter i nævnte Lundekirkes søndre del, som jeg har ladet op
føre til ære for den almægtige Gud, hans moder, den glorrige jomfru, og
den hellige jomfru Margrete, indsætte en velegnet præst, som daglig, så
længe jeg lever, skal holde messe ved nævnte alter på følgende måde og
i følgende rækkefølge: for det første hver lørdag om vor frue, den hellige
jomfru Maria, på søndage om den hellige og udelelige treenighed, om
mandagen om St. Laurentius, om tirsdagen om St. Margarete, om onsdagen
for mine forældres, slægtninges og alle mine velgøreres sjæle, om torsdagen
skiftevis om apostelen St. Andreas, om St. Nicolaus biskop og om St.
Katerina, om fredagen for alle troende afdødes sjæle. Men ved kirkens
højtider skal det iagttages, at på hvilken som helst dag højtiden end falder,
skal han holde messe om højtiden. Men når jeg er død, skal næsten
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samme måde og rækkefølge ved messernes afholdelse følges, blot med den
forandring, at hvor der nu, mens jeg lever, holdes messe om St. Laurentius,
skal nævnte præst til den tid, nemlig efter min død, hver mandag holde
messe for min sjæl. Og til præsten, som gør tjeneste ved nævnte alter,
skal der hvert år fra nu af for hans møje af samme bygningsfonds gods
udredes 12 mark skånske penge. Hvis alteret endvidere i tidens løb
kommer til at mangle alterklæde eller andre nødvendige prydelser på
grund af det nuværendes ælde eller af en anden gyldig grund, da
skal samme kirkes forstandere sørge herfor af kirkens gods. Fremdeles
skal, så længe jeg lever og uanset hvilke kår jeg måtte komme i her i livet,
nævnte bygningsfond årlig som vederlag for nævnte gods give mig 12 øre
korn til mit brug, hvilke de til enhver tid værende forstandere for byg
ningsfondet i rette tid, nemlig hvert år til jul, uden ophævelser skal anvise
mig — eller i mit fravær mit visse bud — af bygningsfondets gods. Frem
deles skal der til afholdelse af min årtid hvert år efter min død i Lunde
kirken af bygningsfondets gods udredes 5 mark skånske penge, at fordele
på følgende måde: for det første skal der til kannikerne, som er til stede
ved messen og vigilierne på dagen for min årtid, gives 12 øre, til vikarerne
en mark, til dem, som samme dag holder messer ved alle altrene i Lunde
kirken, en mark, til fattige peblinge en halv mark, til andre fattige en
halv mark og til klokkerne en halv mark. Til vidnesbyrd herom er mit segl
tillige med segl tilhørende de ovennævnte ærværdige mænd, nemlig herr
Peder, ærkebiskop i Lund, Lundekirkens kapitel samt min broder herr
Stig Pedersen hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år
1341 dagen før martyrerne St. Nereus’ og St. Achilleus’ dag.
1) Matth. 24,36, Marc. 13,32 og 2. Cor. 5,10.

1341. 11. maj. Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster provst Holger Pedersens foregående brev.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds barmhjertighed ærkebiskop i Lund og Sveriges primas,
til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med alles
frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at den gode mand, herr Holger Pedersen,
Lundekirkens provst, i det Herrens år 1341 dagen før martyrerne St.
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Nereus’ og St. Achilleus’ dag, nemlig den 11. maj, i vor, vort kapitels og
mange andre troværdige gejstlige og lægmænds nærværelse ved højalteret
i vor nævnte Lundekirkes kor på selve alteret symbolsk har skødet og på
kanonisk vis overgivet nævnte Lundekirkes bygningsfond alt sit gods i
Hofterup og Virketorp i Harjagers herred, rørligt og urørligt, med alle
dets agre, enge, græsgange, virning og tilliggender, at besidde med rette
evindelig, dog under iagttagelse af følgende vilkår og betingelse, nemlig
at de til enhver tid værende forstandere for nævnte bygningsfond skal yde
samme herr Holger, så længe han lever, 12 øre korn af kirkens indtægter
hvert år til jul i Lund. Fremdeles skal fornævnte forstandere ved det alter,
som af samme provst i nævnte Lundekirkes søndre del er opført til ære
for den almægtige Gudfader, hans moder jomfru Maria og St. Margrete,
indsætte en velegnet præst, som hver dag, så længe nævnte provst lever,
skal holde messe ved det nævnte alter på følgende måde og i denne række
følge: først hver lørdag om vor frue den hellige jomfru Maria, på søndage
om den hellige og udelelige treenighed, om mandagen om St. Laurentius,
om tirsdagen om St. Margrete, om onsdagen for samme provsts forældres,
slægtninges og alle hans velgøreres sjæle, om torsdagen skiftevis om aposte
len St. Andreas, om St. Nicolaus og om St. Katerina, om fredagen for alle
troende afdødes sjæle. Men ved højtiderne skal det iagttages, at på hvilken
dag højtiden end falder, skal han holde messe om denne højtid. Men
når han er død, skal omtrent samme måde og rækkefølge ved mes
sernes afholdelse følges, blot med den ændring, at hvor der nu, mens han
lever, holdes messe om St. Laurentius, skal da, nemlig efter hans død,
nævnte præst hver mandag holde messe for hans sjæl. Men til præsten, som
gør tjeneste ved nævnte alter, skal der hvert år herefter for hans møje af
samme bygningsfonds gods udbetales 12 mark skånske penge. Hvis alteret
endvidere i tidens løb kommer til at mangle alterklæde eller andre nød
vendige prydelser på grund af det nuværendes ælde eller af en anden
gyldig grund, da skal samme kirkes forstandere sørge herfor af kir
kens gods. Fremdeles skal der til afholdelse af samme provsts årtid hvert
år efter hans død i Lundekirken af bygningsfondens gods udredes 5
mark skånske penge, at fordele på følgende måde: for det første skal der
til kannikerne, som personlig er til stede ved messen og vigilierne i Lunde
kirkens kor på dagen for hans årtid, gives 12 øre penge, til vikarerne en
mark penge, til dem, som samme dag holder messer ved alle altrene i
Lundekirken, en mark penge, til fattige peblinge en halv mark penge og
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til klokkerne en halv mark penge. Idet vi ønsker at anerkende fornævnte
skødninger, foretaget på denne måde, samt bestemmelserne såvel med
hensyn til messernes afholdelse som til alt det andet, bekræfter vi det med
dette brev. Til vidnesbyrd herom er vort og vort elskede kapitels segl til
lige med segl tilhørende nævnte herr provst og hans broder, herr Stig
Pedersen, hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
1341. 12. maj. Reval.

170

Den kongelige domstol i Reval bevidner, at Odvard v. Kummus og Everhard v.
Mekes har pantsat en hageplov i landsbyen Wasemule til Gerlak Lebarth, råd

mand i Reval.
Original i det svenske rigsarkiv.

erhard v. Tois til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Odvard v. Kummus og Everhard v. Mekes mødte op for mig, som
præsiderede for den kongelige domstol, og for mine bisiddere, Henrik
Sorsever og Henrik Embeke og pantsatte med deres hustruers og arvingers
fulde samtykke på lovformelig måde under overholdelse af alle formaliteter
en hageplov kaldet Melendes, i landsbyen Wasemule med al ret og
samtlige tilliggender til den ærlige mand, herr Gerlak Lebarth, rådmand
i Reval, og hans hustru og deres sande arvinger........ Til vidnesbyrd herom
er mit segl sammen med mine bisidderes og fornævnte Odvard v. Kum
mus’ og Everhard v. Mekes’ segl hængt under dette brev. Givet Reval i
det Herrens år 1341 lørdagen før Kristi himmelfart.

G

1341. 21. maj. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag salger hertugdømmet Estland med alle tilliggender
og rettigheder til den tyske orden for 13.000 mark sølv (udkast)1').
Afskrift i Königsberg.

i Valdemar af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
Estland og Lolland2), og vor lovlige hustru, som kaldes ved navnet
Helvig, af samme nåde samme landes dronning og hertuginde, ønsker,
at det skal komme til alles — nulevendes som fremtidiges — kundskab, at
vi efter at have givet hånd derpå med begges samtykke og enstemmige
vilje, ikke tilskyndet af nogen svig eller ført bag lyset med list, klart og frit

V

Nr. 171

21. maj 1341

136

og med vore tro mænds modne råd og samtykke efter forudgående omhyg
gelig og god overvejelse på vore og vore efterfølgere og alle efterkommeres
vegne ved lovligt salg har solgt, givet og overgivet Estland til de regelbundne
mænd i Kristus broder Didrik, borggreve af Aldenburg, høj mester for den
tyske Marieordens brødre og nævnte brødre, der på deres og deres efterføl
geres vegne ved lovligt køb køber og modtager samme Estland, det vil sige
vore lande Harrien, Wierland og Allentaken, og fremdeles borgen og staden
Reval, borgen og byen Wesenberg, borgen og byen Narva i nævnte lande
og alle befæstninger, som findes i fornævnte lande, med hvilket navn de
end kan betegnes, tillige med alt, som fra arilds tid har hørt og stadig
hører til nævnte lande såvel i det salte hav som i floder, åer, på flod
bredder, og i bække, og desuden med alt tilbehør, alle rettigheder og
tilliggender, med adgang til og udgang fra dem, nemlig med stæder, borge,
landsbyer, allodier, marker, agre, dyrkede og udyrkede, enge, haver,
bjerge, dale, sletter, skove, krat, ødemarker, veje og ufarbare steder, søer,
vande, vandløb, møller, det være sig vandmøller eller vindmøller, doms
myndighed, mønt, told, len, vasalliteter, riddere, klienter, skatskyldige,
landmænd, tjenere, med den rette pligt af byboer og landboer, med
rostjeneste og ægt, som efter sædvane eller efter retten eller med anden
adkomst har bestået, består og i fremtiden kan bestå sammesteds, med
skatter, indtægter, indkomster, frugter, og i almindelighed med al nytte af
det, som findes over, i og under fornævnte lande, nemlig i metalminerne
med guld og sølv, kobber, tin, bly, jern eller andet, og i sten- og salt
miner, og med alle andre indtægter og med enhver ret, ethvert krav, en
hver brugsret eller enhver fordring, enten i medfør af, til fordel for eller
på disse ting, eller i medfør af en forudsætning for dem, således at samme
høj mester og brødre og deres efterfølgere og hele ordenen frit og roligt kan
sidde inde med, beholde og besidde, styre og nyde fornævnte lande med
evindelig ejendoms- og højhedsret og for evigt kan gøre alt med disse lande,
hvad der derefter behager dem eller deres efterfølgere, for en sum af 13.000
mark lødigt sølv, hvilke penge vi med dette brev tilstår at have oppebåret
og modtaget af denne høj mester og disse brødre og fuldt ud at have fået
overgivet, betalt, optalt og overdraget samt anvist til gavn for os og vort
rige og særligt som medgift på grund af den navnkundige fru Margretes,
vor elskede søsters bryllup, hvem vi har bortgiftet til den stormægtige fyrste
herr Ludvig, markgreve af Brandenburg, således at vi med nævnte med
gift har fuldbyrdet ægteskabet.
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Og omendskønt patronatsretten skal overgå sammen med al ejendom,
vil vi dog, for at ikke nogen af vore efterfølgere i fremtiden skal kunne få
påskud til at gøre krav på noget i fornævnte lande, eftersom vi har solgt hele
fornævnte landes herlighed til fornævnte høj mester og brødre, erklære som
vor vilje, hvad der også er ret, at al patronatsret, alle overdragelser
af kirker, præbender og alle kirkelige rettigheder derefter evindeligt skal
tilhøre samme høj mester og brødre og deres efterfølgere og overgå sammen
med alt gods og al herlighed, idet vi overhovedet for os eller i vort navn
for fornævnte herr markgreve og ligeledes i vor fornævnte søsters navn giver
afkald på indsigelse om ikke optalt, ikke betalt og ikke overgivet betaling.
Ydermere skænker vi gavmildt denne høj mester og disse brødre og deres
efterfølgere med fuld viden og uigenkaldeligt mellem de levende, hvad salgs
genstanden nu er og i fremtiden vil være mere værd. Endvidere lover vi
på tro og love på vore, vore arvingers og efterfølgeres vegne evindeligt
at anse dette salg, der således på forstandig og gyldig vis og ved et salgs
lovlige adkomst modent og højtideligt er forrettet, og alt det ovenfor anførte
for urokkeligt, gyldigt og godt over for fornævnte høj mester og brødre og
deres efterfølgere, der modtog løfte herom, og at overholde og ikke nogen
sinde på nogen måde med hensyn til det hele eller en del deraf selv eller ved
andre gøre eller handle derimod ved nogen foranledning med nogen begrund delse eller under noget påskud, med rette eller faktisk, offentligt eller i det
skjulte, idet det er vor vilje at alt sådant skal være bedrageri og idet vi
ligeledes frivilligt på vore, vore arvingers og efterfølgeres vegne giver afkald
på fornævnte landes titel eller navn, nemlig hertugdømmet Estland, efter
som vi både reelt og nominelt giver afkald på samme lande og på enhver
hjælp fra kanonisk eller romersk ret, hvorved der på nogen måde kunde
frem komme støtte for os, vore arvinger og efterfølgere og opstå nogen skade
for nævnte høj mester og brødre og deres efterfølgere. Til vidnesbyrd
herom og stadfæstelse heraf har vi i nærværelse af vore råder og neden
for anførte vidner befalet at lade dette brev besegle med vort segl og
i vor nærværelse. Vidnerne er den ærværdige Svend, Århuskirkens bi
skop, vor kære førstemand, broder Gebhard v. Bortfeld, kansler, Peder
Vendelbo, Uffe Nielsen, Heine Skarpenberg, Johan v. Piessen, Benedikt
v. Ahlefeld, Frederik v. Lochen, marsk, riddere, Hasse v. Wedel, drost,
Gerike Wolf, den berømmelige markgrev Ludvig af Brandenburgs hof
kansler, væbnere, høvedsmænd, råder og vore elskede officialer. For-
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handlet og givet i Roskilde i det Herrens år 1341 mandagen efter Kristi
himmelfartsdag3).
1) brevet kendes gennem en afskrift i den tyske ordens arkiv; til afskriften er knyttet
den bemærkning, at det ikke er affattet i fuldgyldig form. Da Estland vitterligt først
1346 solgtes til den tyske orden for 19.000 mark sølv, må foreliggende dokument betrag
tes som et udkast, rimeligvis affattet fra brandenburgsk side, eftersom kongens titel
‘hertug af Estland og Lolland’ ligesom udkastets øvrige indhold er stærkt influeret af
junker Ottos brev af 1333 6. oktober, DRB II 11 nr. 70, der i 1341 må have befundet sig
i et brandenburgsk arkiv, jf. også de brandenburgske vidner, der anføres i brevet. —
2) jf. noten ovf. — 3) 17. maj.
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1341. 27. maj.

Anders Ovesen pantsætter Henneke Sylow sit gods i Ladager og Salby for 20

mark sølv.
Original i rigsarkivet.

nders Ovesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som tilkommende, at
jeg i sandhed skylder den forstandige og gode mand Henneke Sylow,
nærværende brevviser, 20 mark lødigt sølv af kølnsk vægt, som uden tvivl
og fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger
til nu forestående Mortensdag, for hvilke 20 mark lødigt sølv jeg med
dette brev pantsætter til nævnte Henneke alt mit gods i Ladager og Salby i
Ramsø herred med alle dets tilliggender, og al kongelig ret, at råde frit
over til hans brug, på den betingelse, at hvis nævnte gods ikke indløses til
nævnte termin, skal samme Henneke fra da af årligt nyde frugterne og
indtægterne af fornævnte gods, uden at de på nogen måde må fradrages
i gældens hovedstol, indtil nævnte gods på lovlig vis indløses for fornævnte
sum sølv hos fornævnte Henneke Sylow eller hans arvinger af mig eller
mine arvinger til fornævnte termin, forudsat at nævnte Henneke ikke
udover landets lov pålægger mine på nævnte gods boende undergivne
byrder, ej heller må han på nogen som helst måde sælge eller afhænde min
skov, hvad der måtte bruges til husbygning på fornævnte gods undtaget.
Hvis ydermere nævnte gods af mine arvinger skulde blive fornævnte
Henneke eller hans arvinger forholdt — hvad der forhåbentlig ikke sker
— så forpligter jeg mig med dette brev til selv eller ved mine arvinger at
betale fornævnte Henneke eller hans arvinger 20 mark rent sølv i Roskilde
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til nævnte termin. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1341 pinsedag.
1341 2. juni se 1341 9. juni, nr. 177.
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Biskop Niels af Odense vidimerer og stadfæster brevet af 1341 13. april og til

dømmer Snøde præstekald det i nævnte brev omtalte gods.
Afskrift i oversættelse i landsarkivet i Odense.

roder Niels, af Guds nåde biskop i Odense, til alle, som ser dette
brev og hører det læse, hilsen evindelig med vor frelser.
I skal vide, at vi i det Herrens år 1341 lørdagen før Trinitatis har hørt
og set et brev, uskrabet, ustunget, ufordærvet i alle henseender, og udstedt
af de gode mænd, væbnerne Peder Larsen og Uffe Jensen, Godfred,
provst på Langeland, Jens præst i Tullebølle, Niels i Bøstrup, Niels vikar
sammesteds, Ingvar i Stoense, Didrik i Simmerbølle, sognepræster på
Langeland, fremdeles af Niels Butze, Baadt Alkilsen, TygeTroelsen og Jens
Troelsen, af almuen, hvilket brev lyder ord til andet som herefter følger:
(nr. 163). Dette fornævnte brev, som gode og forstandige mænd med gode
grunde og sund fornuft har udstedt, stadfæster og bekræfter vi, idet vi
dømmer, at omtalte gods stedse og for altid skal være til gavn for sogne
præsten i Snøde, og vi befaler enhver, hvilken stilling han end indtager,
under straf af banlysning og med henblik på Guds gengældelse at undlade
at indføre sig eller lade sig indføre i nævnte gods til forstyrrelse eller for
ringelse af dette, uden med samtykke og bifald af sognepræsten ved for
nævnte kirke i Snøde. Under vort signet år og dag som ovenfor.

B

1341. 3. juni. Avignon.
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Pave Benedikt 12. pålægger biskop Svend af Århus at yde Dalum kloster hjælp

til at få dets gods tilbage.
Referat i Hamsforts Chronologia (under 1341).

ave Benedikt 12. pålægger den 3. juni ved et brev, skrevet i Avignon,
bispen af Århus, at han skal yde abbedissen og klostret i Dalum hjælp
imod dem, som ved kontrakt besidder klostrets gods for livstid eller for et

P
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afgrænset tidsrum, og at sørge for, at det dem frarøvede gods tilbagegives
klostret under banlysnings straf og ophævelse af appel. Peder Vendelbo
opnåede dette brev for klostret.

175

[1341 Omkr. 6. juni]1).

Kong Valdemar 4. Atterdag overlader biskop Jens af Roskilde borgen Søborg med

tilliggende herreder som vederlag for borgen København med tilliggende gods, samt

for gods og tiender på Møn og Rügen, som bispen har overladt kongen.
Efter vidisse 1341 15. juni.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi
med vor og vore råders velovervejede råd og gode vilje overlader og med
dette brev oplader til den ærværdige fader i Herren, herr broder Jens,
Roskildekirkens biskop, og hans efterfølgere, til kapitlet og Roskildekirken borgen Søborg med fem herreder, nemlig Holbo herred, Strø herred,
Lynge herred, Jørlunde herred og Skippinge herred med alle købinger,
Halsnæs, og alt gods i disse herreder, lunde, enge, med fiskerettigheder
hvorsomhelst i havet og i salten vand, med mænd, vasaller, jordegne
bønder, præsentationsret til kirker og hvadsomhelst andet, med hvil
ket navn det end benævnes, og med al kongelig ret som erstatning og
bedre sikkerhed for hans bispegods, nemlig borgen København og byen
sammesteds, øen Amager, og hans gods og tiende på øerne Rügen og Møn
og andet, som af ham er velvilligt overladt og tilstået os eller andre på
vore vegne til indløsning af vort land, og som af os dernæst er overdraget
og pantsat til Markvard Stove og andre for 7000 mark lødigt sølv. Vi gør
det frivilligt, og uden at det føres ham til udgift, og uden at der skal gøres
os og vore efterkommere noget regnskab af det føromtalte, men han skal
frit råde over det til sin egen og Roskildekirkens nytte, indtil fornævnte
slot København og byen sammesteds og alt andet gods, hvert især, som af
os er pantsat som foran skrevet, bliver fuldstændigt og frit indløst af os,
vor efterfølger eller vore efterfølgere og gengivet samme Roskildebisp,
hans efterfølger eller efterfølgere, kapitlet og Roskildekirken, med den
tilføjelse, at al jurisdiktion og alle verdslige sager, som skal behandles i
samme herreder, og retten til at give breve i nævnte fem herreder, såvel
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på friheder, nemlig når jordegne bønder og andre vil forbedre deres stil
ling, som i retslige sager, frit skal tilkomme samme biskop, hans efterfølgere
eller Roskildekapitlet, og at vi selv hverken skal dømme i noget forhold,
træffe afgørelser eller på nogen måde blande os i det føromtalte, ej heller
nogen anden i vort navn. Fremdeles erklærer vi på vor tro, idet vi
med dette brev ubrødeligt forpligter os hertil, at vi på egen bekostning
og udgift vil fri omtalte borg Søborg for vore fjenders besættelse og for
krav fra den herre bispen af Århus og hvemsomhelst andre, og at vi, så
snart som vi kan få denne borg, vil overgive og oplade den til fornævn
te biskop, kapitel og hans Roskildekirke med de fem fornævnte herreder
og alt vor gods, som findes i samme herreder, med al kongelig retsfylde,
og at vi skal forsvare og værne samme biskop og hans Roskildekirke i
besiddelsen af nævnte borg mod angreb og fjendtligheder fra hvemsom
helst. Ydermere skal alle breve, der tidligere af fornævnte biskop er givet
på nævnte gods og tiender på øerne Rügen og Møn, hvem de end er givet
til, forblive fuldt og fast ved magt på alle punkter. Fremdeles erklærer vi
på tro og love, at hvis nævnte borg Søborg med fornævnte tilliggender ved
magt eller vold eller på anden måde bliver frataget og afvundet oven
nævnte biskop, hans kapitel og Roskildekirken, forpligter vi os og alle vore
arvinger og efterfølgere til inden et år derefter at indfri nævnte borg Køben
havn med byen sammesteds, øen Amager, godset og tienderne på øerne
Rügen og Møn, som velvilligt er overladt os af samme biskop, at pant
sætte til vore skyldnere for befrielsen af vort land Sjælland, og til frit at
overlade det med fuldstændig skadesløsholdelse til samme biskops, hans
efterfølgeres, hans kapitels eller ovennævnte Roskildekirkes hånd, uden at
der på nogen måde skal være anledning til indsigelse. Men eftersom nævnte
borg Søborg for en stor del er ødelagt af blider, og måske vil blive ødelagt
endnu mere, forpligter vi os, vore arvinger og alle vore efterfølgere ved
dette brev fast til, hvis samme biskop til borgens genopbygning lader
opføre bygninger af betydning i samme borg, under alle omstændigheder
at holde fornævnte biskop, hans kapitel og Roskildekirken skadesløse
herfor, før de oplader os nævnte borg, når blot der i forvejen er rettet
henvendelse herom til os, vore arvinger eller efterfølgere. Når vi endelig
frit tilbagegiver borgen København og byen sammesteds og det andet
gods, som ovenfor er opregnet, til nævnte biskop eller hans efterfølgere
eller til Roskildekirken, da skal borgen Søborg med de fem ovennævnte
herreder og alt det andet fornævnte gods frit vende tilbage til os, vore
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arvinger eller efterfølgere med sine tilliggender i samme tilstand — uden
nogen formindskelse — som vi overlod det til bispen og Roskildekapitlet.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Og vi Peder
Vendelbo, Uffe Nielsen, Frederik von Lochen og Sakse Pedersen, riddere,
Anders Ovesen og Jens Mogensen, væbnere, erklærer på vor tro og
alle for een ubrødeligt at overholde alt det foranskrevne, og til vidnesbyrd
herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev2).
1) angående dateringen jf. nr. 176, 179 og 180. — 2) angående beseglingen se nr. 176
og 179-
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1341. 6. juni. Tjærebylund.

Kong Valdemar 4, Atterdag, Peder Vendelbo, Uffe Nielsen og Sakse Pedersen,

riddere, og Jens Mogensen, væbner, erklærer, at brevet til bispen af Roskilde (nr,
175) inden 8 dage skal blive beseglet af Frederik v. Lochen, ridder, og af Anders
Ovesen, såsnart kongen får en kopi af brevet,
Vidisse af 1341 13. juni i rigsarkivet.

i Valdemar af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Peder Ven
delbo, Uffe Nielsen og Sakse Pedersen, riddere, og Jens Mogensen,
væbner1) erkender offentligt med dette brev og erklærer på vor tro, at rid
deren Frederik v. Lochens segl i løbet af otte dage fra dato uden nogen
udsættelse og Anders Ovesens, så snart vi får en kopi af brevet2), ufortø
vet skal hænges under det brev, som vi har givet herr bispen af Roskilde
og sammes kapitel, og som vi har beseglet med vore segl, hvis begyn
delse er således: Valdemar af Guds nåde o.s.v., hvis midterste ord er:
frit i nævnte herreder o.s.v. og hvis slutning er denne: har vi ladet vore
segl hænge under dette brev.
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i
Tjærebylund i det Herrens år 1341 onsdagen efter Trinitatis søndag.

V

1) ifølge brevet af 1341 15. juni, nr. 180, var dennes segl ikke hængt under brevet. —
2) jf. nr. 179.
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1341. 9. juni. Ribe.

Biskop Jakob og kapitlet i Ribe bevidner, at Ebbe Nielsen, borger i Ribe, og

hans hustru Margrete har skænket en gård i St, Peders sogn i Ribe til afholdelse af

deres årtid,
Afskrift af Terpager.

13- juni 1341
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Nr. 178

akob, af Guds nåde biskop i Ribe, magister Peder, ærkedegn, Gøde, kan
tor, og hele kapitlet sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel efterkommere som nulevende, at i det
Herrens år 1341 lørdagen efter Trinitatis søndag har en vis Ebbe Nielsen,
borger i Ribe, og hans hustru Margrete i vor nærværelse i Ribe testamen
teret til...... J) i Ribe en gård i St. Peders sogn sammesteds, i hvilken de
for tiden boede, på den betingelse, at de i deres levetid skal besidde nævnte
gård, og at den af dem, som måtte leve længst, til sine dages ende ufor
styrret må nyde besiddelsen af denne gård, idet han eller hun årligt beta
ler 6 skilling sterling af den til afholdelse af en årtid for den afdøde, men
efter begges død skal fornævnte gård frit oplades til besiddelse for herr
kantoren i Ribe og samme kirkes værger på den betingelse, at de hvert år
af den skal betale 12 skilling sterling til årtider for begge afdøde, og hvis
der af udbyttet af nævnte gård bliver noget tilovers, da skal de til frelse
for deres sjæle udbetale og uddele til de fattige, idet de heri handler så
ledes, som de vil forsvare det over for den almægtige Gud på dommens
dag. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet dag
og sted som ovenfor.

J

1) lakune hos Terpager; gavemodtagerne var kapitlet i Ribe, jf. Nekrologium
Ripense under 1348 11. april (Margretes dødsdag) og 1350 16. oktober (Ebbe Nielsens
dødsdag). I Nekrologiet findes en tilsvarende lakune, SRD. V 546, hvorfor det næppe
har været specificeret i originalen, hvilken af domkirkens institutioner eller personer,
der var gavemodtageren.

1341. 13. juni. Notmark.

178

Sigfred, bispen af Odenses official, Herman, provst på Als, og ridderne Knud Friis

og Niels

Roach bevidner det forlig, som er indgået mellem præsten i Notmark, Hen

rik Lunov, og sognebeboerne om de messer, præsten skal læse som modydelse for for

skellige gaver.
Afskrift i rigsarkivet.

igfred, den ærværdige fader og herre, herr Niels, bispen af Odenses
official, Herman, provst på Als, Knud Friis og Niels Roach1), riddere,
til alle, som ser dette brev, hilsen med alles frelser.
I skal vide, at vi har hørt og overværet, at herr Henrik Lunov, præst
ved kirken i Notmark, har forligt sig med sine sognebørn endrægtigt og
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med deres enstemmige samtykke på denne måde: Kristian Lille — salig
ihukommelse — har testamenteret og skødet noget gods på Hundslev mark,
nemlig en otting jord i Pedersbol, med toft og hus til kirken i Notmark, at be
sidde frit med rette evindelig, således som det klart fremgår af hans testa
mente, for hvilket gods samme kirkes præst hver uge til evig tid skal holde
en messe for Kristians sjæl og for de afdøde. Ydermere har Lars Sture efter
eget skøn og med villigt sind givet og skødet samme kirke i Notmark
nogle jorder på Hundslev mark, nemlig Tyresager med Ravnetoft og to dun
kær2) i Boholm, i hvilke jorder der kan sås 3^2 ørtug havre: til gengæld
herfor skal kirkens præst hver søndag og hver dobbelt festdag, hvor der
holdes messe med deltagelse af alle, højtideligt til evig tid efter messen
synge en antifon3) om vor Frue foran vor Frue alter med et tændt og præg
tigt lys, som præsten selv skal bekoste. Endvidere har samme Lars Sture
givet og skødet nævnte kirke i Notmark nogle jorder ligeledes på Hundslevmark, nemlig Ødelskær og Svinebjærg, i hvilke jorder der kan sås 3
ørtug havre; herfor skal kirkens præst hver uge til evig tid redeligt holde
en messe for Lars Stures og hans forældres og deres efterkommeres sjæle.
Til vidnesbyrd og fyldigere klarhed herom er vore segl sammen med de
gode mænds, nævnte herr Henrik Lunovs, Lars Stures, Kristian Stures,
Henrik Thomsens, Peder Dås, Jens Nielsens, Troels Nielsens segl hængt
under dette brev, hvilke særlig var bedt og kaldet hertil. Givet i det Her
rens år 1341 onsdagen inden ottendedagen efter Kristi legemsfest.
1) en nedertysk oversættelse fra c. 1570 har Ruthe. — 2) meningen er vel, at der til
de nævnte jorder hørte to kær med rørskær; den omtalte oversættelse indskyder stykker
efter to og har dhuntræ i st. for dunkær, — 3) vekselsang til ære for jomfru Maria.
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1341. 15. juni.

Dekanen Jakob Poulsen, provsten Henrik og ærkedegnen Hemming af Roskilde

vidimerer kong Valdemars brev om København (nr. 175).
Original i rigsarkivet.

akob Povlsen, dekan, magister Henrik, provst, og magister Hemming,
ærkedegn ved Roskildekirken, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at vi har læst, set og omhyggeligt undersøgt et brev fra
den stormægtige fyrste vor herre, herr Valdemar, af Guds nåde de danske
og venders konge og hertug af Estland under hans bevarede segl og segl
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tilhørende de velbyrdige mænd Peder Vendelbo, Uffe Nielsen, Frederik
von Lochen1) og Sakse Pedersen, riddere, og Jens Mogensen, væbner,
uskrabet, ustunget, ufordærvet og i enhver henseende ubeskadiget, hvis
ordlyd er som følger: Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge og hertug af Estland, til alle, der ser dette brev (o.s.v. = nr. 175).
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet
i det Herrens år 1341 på de hellige martyrer Vitus’ og Modestus’ dag.
1) jf. nr. 176; i en samtidig påskrift på pergamentets bagside betegnes brevet som
’kopi af den herre kong Valdemars brev’.

1341. 15. juni.
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Jakob Povlsen, dekan, magister Henrik, provst, og magister Hemming, ærkedegn

ved kirken i Roskilde, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 6. juni (nr.

n6)Afskrifter i rigsarkivet.

akob Povlsen, dekan, magister Henrik, provst, og magister Hemming,
ærkedegn ved kirken i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at vi har læst, set og omhyggeligt undersøgt et brev fra
den stormægtige fyrste, vor herre herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes
og Venders konge og hertug af Estland, uskrabet, ustunget, ufordærvet og
ubeskadiget i enhver henseende, indeholdende følgende ordlyd under hans
bevarede segl og segl tilhørende de høj bårne mænd Peder Vendelbo, Uffe
Nielsen og Sakse Pedersen, riddere: Vi Valdemar af Guds nåde o.s.v.
(= nr. 176). Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet i det Herrens år 1341 på de hellige martyrer Vitus’ og
Modestus’ dag.

J
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Morten Due af Bollerup erkender at have solgt alt sit gods i Bollerup med und
tagelse af hovedgården til domprovst Holger Pedersen i Lund.
Original i rigsarkivet.

orten Due af Bollerup til alle, der får dette brev at se, hilsen evin
delig med Gud.

M
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Jeg gør vitterligt for alle og enhver, at jeg erkender at have solgt, skø
det og fuldstændigt opladt til den hæderlige og gode mand, herr Holger
Pedersen, provst ved kirken i Lund, alt mit gods, som jeg har i Bollerup,
rørligt og urørligt, med agre, enge, græsgange og alle dets tilliggender af
enhver art, dog med undtagelse af hovedgården, på hvilken jeg bor, og
dens møller og søer og alt andet, rørligt og urørligt, agre, enge, græsgange,
der særligt ligger til nævnte gård. Jeg erkender også fuldstændigt at have
oppebåret fuld betaling for ovennævnte gods af ham efter mit ønske. Til
vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende herr Morten,
præst i Bollerup, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1341 på
abbeden St. Botulphus’ dag.
1341. 19. juni.

182

Broder Rikulv i Antvorskov, generalkommendator for Johanniterprioratet Dan

mark, Sverige og Norge, skøder Antvorskov klosters gods i Fjårestad til Peder Svend
sen, kannik og kældermester i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

roder Rikulv af Antvorskov, generalkommendator for prioratet Dan
mark, Sverige og Norge, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg til den hæderlige mand og gode herre Peder Svend
sen, kannik og kældermester i Lund, har solgt og skødet alt og hvert af
det gods, som tilhører Antvorskov i Fjårestad i Luggude herred, med agre,
enge, skove, græsgange, huse, virning og tilliggender af enhver art, vådt og
tørt, at besidde med rette evindelig. Ydermere erkender jeg fuldt ud at
have modtaget den fulde og fyldestgørende købesum for det nævnte gods,
og jeg forpligter mig med dette brev til bestemt at hjemle herr Peder
fornævnte gods i Fjårestad frit og ligeledes fritaget for krav og tiltale
fra hvem som helst. Givet under mit segl tillige med segl tilhørende broder
Peder Nielsen, kommendator for St. Johannes’ hus i Lund i det Herrens
år 1341 på de hellige martyrer Gervasius’ og Prothasius’ dag.

B
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[1341] 23. juni eller [1342] 22. juni. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag opfordrer rådet i Stralsund til at henlægge sagen mod
Henneke Saksesen fra Køge om en hest, da marsken, herr Frederik v. Lochen er an
svarlig for, at denne hest blev beslaglagt.
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Original i Stralsundarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og Estlands her
tug, til de gode og hæderlige mænd, vore med Kristus elskede rådmænd i Stralsund, kærlighed og fremgang med hilsen i Herren.
I skal vide, at vor marsk, herr Frederiks svend Pertze offentligt i nærvæ
relse af os erklærede, at Henneke Saksesen, indbygger i Køge, intet har at
gøre med den hest, angående hvilken han anklages hos Eder, men at samme
vor marsk var ophavsmand til, at nævnte hest blev taget. Derfor beder vi
Eder nu indtrængende om, at I lader nævnte Henneke være fri for til
tale. Men hvis nogen yderligere vil anklage omtalte Henneke for nævnte
hest, skal han give møde sammen med ham for os, og vi vil lade ham veder
fares, hvad der er ret, af denne. Givet Roskilde lørdagen næst før St. Hans’
dag1) under vort sekret.

V

1) Frederik v. Lochen var marsk hos kong Valdemar i årene 1341—42.

1341. 26. juni.
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De edsvorne på Femern godkender Nicolaus v. Aiverstorps skøde af et halvt bol i
Bisdorf til Odense St. Knuds kloster.
Afskrift i Odensebogen.

i edsvorne for landet Femern til alle, som får dette brev at se eller hø
rer det læse, vor gunst her og hisset berømmelse i den glorværdige
jomfrus søn.
Når et menneskes sunde følelser fromt er indstillet på at øge dyrkelsen
af Gud og forøge hans bruds, den hellige kirkes pryd, bør kirkens sønner
ikke sætte sig herimod men snarere samarbejde til dette måls virkeliggø
relse og fremgang. Da herr Nicolaus v. Alverstorp — god ihukommelse
— i sin levetid efter Guds tilskyndelse overdrog og testerede til bod
for sin sjæl et halvt bol jord i Bisdorf mark med enge, agre, græsgange og
med alle dets øvrige tilliggender, som årligt yder en afgift svarende til 7
drømt korn, til St. Knud konge og martyrs kirke i Odense, hvilket halve
bol samme herr Nicolaus med ret købs og skødes adkomst fik af Harreke
Brodersen og Bole Peter Stiensen, således som fyldigere står i brevet,
affattet herom under vort lands segl, så godkender vi nævnte disposition og
gave og under gerne omtalte St. Knuds kirke omtalte halve bol jord med
tofter, enge og alle dets øvrige tilliggender, således som også de ærværdige

V

IO*

Nr. 185

28, juni 1341

148

fædre, de herrer og brødre, af Guds miskundhed bisper af Odense, nemlig
Peder — salig ihukommelse — forgænger for den nuværende biskop Niels af
Odense og denne selv har undt og under dem det, samt bestemmer at det
i sandhed skal ligge til samme kirkes bygningsfond til dens gavn og tilhøre
den som evig besiddelse. Derfor forbyder vi strengt, at nogen, hvilken stil
ling eller stand han end indtager, drister sig til på nogen måde at give sig
af med oftnævnte halve bol jord eller noget af det, hvad enten det er ager
eller eng, uden efter opfordring af omtalte kirkes nuværende eller frem
tidige værge eller efter begæret og opnået samtykke. Og dette erklærer vi
overfor alle, hvem det vedrører, idet vi til større vitterlighed og sikkerhed
hænger vort lands segl under dette brev. Givet i det Herrens år 1341 på de
hellige martyrer Johannes’ og Paulus’ dag.

185

1341. 28. juni. Stockholm.

Kong Magnus af Sverige tager borgerne i Kampen under sit værn og stadfæster
de privilegier på Skånemarkæderne, som de har opnået af tidligere danske konger.
Original i Kampen.

agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi
har taget de gode mænd, nærværende brevvisere, borgerne i Kampen, der
besøger vore riger og lande med deres varer, under vor fred og beskyttelse
for særligt at værne dem. Idet vi vil vise dem en særlig gunst og nåde, over
lader vi dem i vort land Skåne alle nåder og friheder1), som de der frit har
nydt på herr Valdemars, fordum de danskes konges, tid — berømmelig
erindring — for det første (1) nårsomhelst og så ofte som de med deres
skibe lægger til et sted i nævnte land, 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 om
hvilkesomhelst andre varer, med hvilket navn de end betegnes — i land
til deres boder eller herberg efter deres forgodtbefindende, og de må ikke
på nogen måde forhindres deri af vore fogeder eller af kuskene, som kaldes
vognkarle, eller af sømændene, som på folkesproget 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.
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Hvis fremdeles en kusk eller sømand af skødesløshed ødelægger deres gods,
eller gør det vådt, skal han give en rimelig erstatning derfor. (2) Frem
deles må de sælge alt, som plejer at sælges i pundvis i deres boder eller på
deres fed, og de må veje det efter kølnske lodder og gyldig vægt. (3) Frem
deles må de frit føre den vin, som de personlig har bragt med sig, i land og
sælge og afhænde den med hævert på deres fed. (4) Fremdeles må ingen for
pranger ved havets kyst købe udover et halvt læs sild, såfremt han vil undgå
beslaglæggelse af alt, hvad han således har købt. Fremdeles må ingen købe
sild på vandet, men hvis en bliver beskyldt for at have købt sild på vandet,
skal han rense sig selvtredie, og den, som bliver overbevist herom, skal bøde
vor foged tre mark penge skaansk. (5) Fremdeles i alle kæremål og trætter
og ved alle legemsbeskadigelser, som finder sted mellem borgerne fra Kam
pen indbyrdes, skal deres egen foged i Skåne 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 eller 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
der eller i fremtiden vil være der, fælde dommen. (6) Hvis fremdeles en
af dem sagsøger en dansker i anledning af en for nylig eller for flere år si
den stiftet gæld, skal vor foged tildømme manden fra Kampen hans til
godehavende eller (at rense sig efter) lands lov uden nogen mulkt eller tab
for ham. (7) Fremdeles må der ikke udnævnes noget nævn mod nogen fra
Kampen, undtagen i sager, der fører til tab af liv eller lemmer. (8) Hvis
det fremdeles sker — det være dog langt fra, — at der ikke fanges eller ned
saltes sild i Skanør, skal enhver efter at have erlagt sin torveørtug have ret
til uden told frit at føre det gods bort, som han har haft med sig. (9) Hvis
de fremdeles nogetsteds indenfor 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,
sålænge 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.
(10) Hvis fremdeles en af dem oplægger sine tønder eller tøndestaver 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 nævnte
tømmer uden hindring, og efter at have betalt sin torveørtug må han frit
føre det bort uden nogen anden told. (11) Og hvis det sker, at en af dem dør
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indenfor 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 og kyndig mand i den stad eller på 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 værge inden for nævnte frist kom
mer for med fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd at kræve deres ejen
dele igen, skal fornævnte ejendele uden nogen vanskeligheder udleveres
til og overdrages dem. Men hvis fornævnte arvinger eller deres værge
ikke kommer indenfor føromtalte frist, skal merbemeldte gods tilfalde os
som fri ejendom, således som lands lov kræver. (12) Fremdeles må ingen
på nogen måde forulempe 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. (13) 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. (14) Fremdeles skal ingen miste
sit gods på grund af anden mands slagsmål eller forseelse. (15) Fremdeles
skal hestetolden forblive, som den har været fra arilds tid, medmindre
en til eget 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 undskyldt,
når han har givet sin torveørtug. (16) Fremdeles skal det være dem tilladt
at tage ballast i havet, hvor de vil. (17) Fremdeles skal koggetolden for
blive, således som den har været fra arilds tid. (18) Fremdeles overlader og
under vi borgerne fra Kampen deres fed indenfor deres kors, der er anbragt
som skel og afgrænsning på nævnte fed, nemlig fra øst til vest og fra syd til
nord, at forvalte frit efter deres tarv på markedstiderne, således som det er
retfærdigt. Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse,
at nogen af vore fogeder eller deres stedfortrædere eller nogen anden, af
hvad stilling eller stand han end måtte være, drister sig til på nogen måde
at besvære borgerne fra Kampen eller en af dem på trods af disse friheder
og nåder, som vi har skænket dem, såfremt han vil undgå vor vrede og
kongelige hævn. Givet i Stockholm i det Herrens år 1341 dagen før apost
lene St. Petrus’ og St. Paulus’ dag.
1) jf. DRB II 9 nr. 314.
1341 29. juni, Rep. nr. 1936, se 1347 29. juni.
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1341. 15. juli. Kærbylund.

186

Kong Valdemar 4. Atterdag slutter forbund med Lübeck, Rostock, Wismar, Stral
sund og Greifswald mod sørøverne og stadfaster deres privilegier i Danmark.
Original i Lübeckarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev,
at vi har sluttet fast forbund med nedenfornævnte stæder Lübeck, Rostock,
Wismar, Stralsund og Greifswald og med deres indvånere, hvis nogen i ver
den, hvilken stand, stilling eller værdighed han end indtager, skulde driste
sig til at påføre dem eller nogen af dem fjendtligheder eller anfalde
dem, fordi de har sendt os deres skibe for at tæmme de sørøvere og voldsmænd, som fra kongeriget Danmark har tilføjet købmændene skader til
vands og tillands, eller hvis de på grund heraf skulde falde i unåde, lige
gyldigt på hvilken måde eller af hvilken grund. I den anledning lover vi
at forsvare dem og enhver af dem på virkningsfuld måde og ikke under
noget påskud eller ved nogen foranledning skilles fra dem, uden at de har
opnået en passende og aftalt bod herfor; ligeledes skal vi ikke indgå forlig
med nogen eller gå ind på nogen bod, medmindre nævnte stæder og deres
indvånere specielt er indbefattet i samme forlig sammen med os. Ligeledes
knytter vi os sammen med nævnte stæder og deres indbyggere, idet vi fast
med dette brev forpligter os til at give dem lov til ukæret at nyde alle deres
rettigheder og friheder, som de vides at have nydt og brugt fra arilds tid,
idet vi i alle henseender bør øge og forbedre disse rettigheder og friheder
for nævnte stæder og deres indvånere og ikke formindske eller afsvække
dem på noget punkt inden for hele vort rige. Endvidere knytter vi os med
dette brev sammen med nævnte stæder og deres indbyggere derved, at vi
forpligter os til ubrydeligt at ville overholde alle privilegier og hvad breve
der er tilstået og givet dem i fællesskab eller særskilt af vore forfædre eller
forgængere eller af os, og ikke på nogen måde svække dem delvist eller
fuldstændigt. Men for at alt og hvert af det forestående stedse kan forblive
ved magt og ubrudt af os og vore efterfølgere, har vi givet dette vort brev
herom og bestyrket det med vort segl som værn. Vidner herom er vore
elskede og trofaste mænd Peder Vendelbo, fordum de danskes drost, Be
nedikt v. Ahlefeld den ældre, Uffe Nielsen, Jakob Nielsen, Jens Ged, rid
dere, Niels Eriksen af Jerstrup og Jens Bæger, svende, og mange andre tro
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mænd. Givet i Kærbylund i lejren uden for Kalundborg i det Herrens år
1341 på dagen for apostlenes adskillelse.

187

1341. 16. juli. København.

Markvard v. Stove den ældre og Otto Galenbek, høvedsmand på borgen i Køben
havn, giver staderne Kampen, Stavern, Harderwijk og alle andre vestlige stader frit

lejde til at besøge markedet i København på sildefiskeriets tid i indevarende år.
Original i Lübeckarkivet.

arkvard v. Stove den ældre og Otto Galenbek, høvedsmænd på
borgen i København, til alle, som ser eller hører dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi erklærer med dette brev, at vi uden onde bagtanker hermed bestemt
giver alle og enhver fra Kampen, Stavern, Harderwijk og ydermere alle
fra en hvilkensomhelst stad i de vestlige egne, som vil besøge København
i dette år i tiden for vort marked og under sildefangsten, fuldt lejde og sik
kerhed, såvel på person som på gods, overfor alle, som vil gøre eller und
lade at gøre noget for vor skyld, fra den tid, de løber ind i havnen på denne
side staden København, indtil de drager bort efter først at have afsluttet
deres forretninger. Til vidnesbyrd herom er mit — fornævnte Ottos —
segl, hvilket vi for tiden begge bruger, hængt under dette brev i det Her
rens år 1341 mandagen efter apostlenes adskillelse, på føromtalte borg i
København.
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1341. 25. juli.

Grev Johan 3. af Holsten erklarer at have opfordret Lübeck, Stralsund, Greifs
wald, Rostock og Wismar til at udsende bevabnede skibe til bekampelse af sørøve
riet og for at modstå kong Valdemars fjender i Kalundborg, og lover at stå sam
men med dem, hvis dette skulde få krigeriske følger.
Efter vidisse af 1342 1. december i Lübeck.

ohan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, til alle, som får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer bestemt med dette brev, at de hæderværdige
mænd, de herrer rådmænd i stæderne Lübeck, Stralsund, Greifswald,
Rostock og Wismar efter vor særlige anmodning og opfordring har udsendt
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deres bevæbnede kogger som hjælp og støtte til den stormægtige fyrste herr
Valdemar, de danskes konge, vor kære brodersøn, for at bekæmpe og tæm
me sørøverne og havets voldsmænd og for at modstå hans fjender i Kalund
borg og andre fjender, hvorfor vi med dette brev på vor tro lover de for
nævnte rådmænd, at hvis nogen sørøver, voldsmand eller nogen af de
ovennævnte fjender selv eller ved andre skulde ønske at rejse fjendskab
eller yppe strid med samme stæder på grund af denne hjælp til kongen, skal
vi bistå omtalte rådmænd og stæder og aldrig skilles fra dem eller indgå
noget forlig, førend der er tilvejebragt et fast og holdbart forlig mellem
os og ovennævnte fjender og sørøvere og omtalte rådmænd. Og det samme
skal nævnte rådmænd omvendt gøre overfor os. Til vidnesbyrd om alt
dette er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1341 på
apostelen St. Jakobs dag.

1341. 29. juli. Skarresholm.

189

Kong Valdemar 4. Atterdag tager Clara kloster i sit værn og fritager dets under

givne for ledingsbyrder, fogedkrav^ inne, stud og andre ydelser til kongen samt
overlader klostret alle bøder af dets undergivne1).
Original på Universitetsbiblioteket.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, vil, at det skal være vitterligt for alle, hver og een, til hvis
kundskab dette brev kommer:
Kongernes konge og herrernes herre, fra hvem alle nådegaver ned
flyder, idet han, som det behager ham, fordeler dem til denne og hin,
har stillet det, hvorved vi alle drager ånde, sit tabernakel, sin uberørte
moders moderskød i solen, og denne sols værdige tjenerinder er de til Gud
indviede, fortrinlige og ubesmittede jomfruer. Derfor anbefaler vi, fornævnte
konge, tillige med vor hustru, den høje dronning Hel vig, alle vore under
givne og alle vore tro mænd os ydmygt til de af Gud elskede og for menne
sker elskelige jomfruer, søstrene af den hellige jomfru Claras orden i Ros
kilde by og stift, til deres fromme bønner og forbønner, for at de, der har
opgivet det verdslige og praktiske liv, idet de fører et himmelsk og kon
templativt liv, med Guds hjælp ved deres årvågne fuldkommenhed og
omhyggelige omsorg under påkaldelse af Gud kan føre hvad der hos os
alle er ufuldkomment til et frelsebringende og lykkeligt resultat, thi lige
som deres skytshelgen den salige Clara2) levede berømmeligt i et be-
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rømmeligt liv og vandt berømmelsens udmærkelse, således træder hen
des døtre i jomfruelig kyskhed berømmeligt i hendes berømmelige fodspor.
Eftersom det åndelige ikke kan bestå uden det timeliges hjælp, har vi
taget og tager med dette brev samme Kristi brude, trolovede med det
lydeløse lam ved kyskhedsløftet, under vor beskyttelse og i vort værn,
tillige med alle deres undergivne, boende i staden Roskilde, i købingerne
eller på landet og hørende dem til, for samvittighedsfuldt at forsvare dem
mod overgreb og alle ugerningsmænd. Yderligere tilstår vi af særlig nåde
nævnte nonner alt deres gods, hvor det end er beliggende, frit og undtaget
at være for al ledingsbyrde, fogedkrav, inne, stud og de øvrige afgifter,
byrder og tjenester, der er vor kongelige ret, idet vi desuden giver samme
den særlige nåde, at alle deres bryder, landboer og gårdsæder og alle
deres øvrige undergivne, såvel i stæderne som udenfor, i fremtiden for
alle deres forseelser, hver og een, nårsomhelst og hvorsomhelst de end har
forset sig, såvel i fyrremarkssager som i mindre under vor kongelige ret
hørende sager, ikke skal svare den kongelige ret til nogen anden end dem
selv eller deres værge eller forsvarer, der af os er særligt udpeget hertil, for
hvem og ingen anden de kan stævnes til at give møde i fornævnte og i hvilke
som helst andre sager for at forsvare sig mod hvem som helst. Ydermere skal
de nævnte Kristi tjenerinder eller deres fornævnte undergivne heller ikke
over for os eller nogen som helst af vore fogeder eller officialer være for
pligtede til nogen ægt3) eller ekstra dagværk3) eller til nogen som helst
personlige eller materielle ydelser, som er pålagt for nylig eller fra arilds
tid eller vil blive pålagt i fremtiden, med hvad navn de end benævnes.
Derfor pålægger vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse og under
kongeligt bud alle vore fogeder eller officialer eller disses stedfortrædere,
hver og een, at de beslutsomt og usvigeligt sørger for at overholde alt,
hvert og eet, som vi af et oprigtigt sind har ofret til Gud, såfremt I ikke
ønsker at krænke vor kongelige majestæt og pådrage Eder den derpå føl
gende straf. Forhandlet og givet på Skarresholm i det Herrens år 1341 på
St. Olav konge og martyrs dag i vor nærværelse og med vor sikre viden
under vort vedhængende segl.
1) brevet, der indholdsmæssigt er identisk med det efterfølgende, er skrevet af en
skriver, der har skrevet flere andre breve for klostret. Det må derfor antages at være
klostrets egen formulering, som kongen har autoriseret med sit segl. — 2) navnet bety
der : den berømmelige, derfor det følgende ordspil. — 3) gengiver angarias uel perangarias.
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Kong Valdemar 4. Atterdag tager Clara kloster i Roskilde i sit værn og fritager

dets gods for ledingsbyrde, fogedkrav, inne, stud og andre ydelser til kongen samt
overlader klostret alle bøder af dets undergivne.
Original på universitetsbiblioteket.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for såvel nulevende som tilkommende, at vi tager nær
værende brevvisere, fruerne abbedissen og nonnerne i St. Clara kloster i
Roskilde, tillige med alt deres gods og deres undergivne under vor fred og
beskyttelse for særlig at værne dem, idet vi tilstår dem alt deres gods i
staden Roskilde, i købingerne og hvor som helst på landet det er belig
gende, hvad de nu er i besiddelse af eller i fremtiden vil komme i besid
delse af, frit og undtaget at være for enhver ledingsbyrde, alle fogedkrav,
inne, stud og alle de andre afgifter og tjenester, der er vor kongelige ret,
idet vi yderligere viser dem den særlige nåde, at alle deres bryder, land
boer og gårdsæder og alle deres øvrige undergivne, såvel i stæderne som
udenfor, i fremtiden for deres forseelser, hver og een, nårsomhelst og hvor
somhelst de har forset sig, såvel i fyrremarkssager som i mindre under
vor kongelige ret hørende sager, ikke skal svare den kongelige ret til nogen
anden end dem selv eller deres værge eller forsvarer, der af os særligt
er beskikket hertil. Ydermere skal nævnte undergivne heller ikke med
hensyn til ydelser og beder, såvel de fra arilds tid pålagte som de senere
tilkommende, i stæderne som udenfor, med hvad navn de end benævnes,
svare nogen som helst af vore fogeder eller vore officialer eller deres sted
fortrædere på nogen måde, men kun nævnte fru abbedisse og nonnerne
eller deres forsvarer, som før sagt, eller værge. Derfor pålægger vi strengt
under trusel om vor nådes fortabelse vore fogeder eller vore officialer
eller deres stedfortrædere, hver og een, under kongeligt bud, at I beslutsomt
og usvigeligt sørger for at overholde alt, hvert og eet, som vi af et oprig
tigt sind har ofret til Gud, såfremt I ikke ønsker at krænke vor kongelige
majestæt og pådrage Eder den derpå følgende straf. Forhandlet og givet
på Skarresholm i det Herrens år 1341 på St. Olav konge og martyrs dag i
vor nærværelse og med vor sikre viden under vort vedhængende segl.
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1341 30. juli, Reg. Dan. nr. *1796; heri nævnes blot blandt brevets vidner Nicolaus
fra Femern, kannik i Lübeck, hvorfor det udelades i DRB.
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1341. 3. august. Helsingborg.
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Stig og Karl Nielsen giver tilladelse til, at deres svoger Niels Gødesen sælger det
gods i Halland, som han har fået i medgift med deres søster, til Bent Arvidsen.
Original i rigsarkivet.

tig Nielsen og Karl Nielsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle, såvel efterkommere som nulevende, skal vide, at vi endrægtigt har
givet vor elskede svoger Niels Gødesen vort gunstige samtykke og vor billi
gelse til for sig og sine arvingers vedkommende at afhænde sit gods i
Halland, nemlig Tubbared og Veka, som han fik med vor elskede søster,
og sælge det til den gode mand Bent Arvidsen samt ganske hjemle ham det
med lovens retshjemmel så sikkert og lovmæssigt, at der ikke i fremtiden
skal være nogen lejlighed, anledning eller mulighed for os eller vore
arvinger eller for nogensomhelst af børnene eller arvingerne efter vor
elskede fader Niels Tygesen — god ihukommelse — til på nogen som helst
måde at tilbagekalde eller på nogen måde gøre krav på nævnte gods hos
samme Bent Arvidsen eller hans arvinger. Til vidnesbyrd herom og til
større vitterlighed beder vi, at den fornemme ridder, herr Peder Nielsens
segl tillige med vore egne segl må blive hængt under dette brev. Skrevet
i Helsingborg i det Herrens år 1341 på dagen for opdagelsen af den første
martyr St. Stefans legeme.
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Niels Spink i Næstved pantsætter en gård i Rejnstrup til provst Henrik i Roskilde.
Eline Gøyes jordebog.

t brev, at Niels Spink i Næstved pantsætter herr Henrik, provst i
Roskilde, en gård i Rejnstrup for fem lødige mark sølv. Givet i Ros
kilde St. Laurentius’ dag 1341.
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1341. 25. august. I lejren udenfor Kalundborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag tager biskop Jakob af Ribe i sit værn og fritager
ham for alle ydelser undtagen den, der er pålagt til rigets indløsning.
Oversættelse af Hvitfeld (udfyldt efter hvad sammenhængen kræver).
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i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug i
Estland (til alle, som ser dette brev), hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi af særlig gunst og nåde har taget nærvæ
rende brevviser, vor elskede fader i Kristus, den ærværdige herr Jakob, af
Guds nåde biskop i Ribe, med hans slægt eller folk og tjenere1) og alt hans
gods, gejstligt og verdsligt, såvel i Ribe som overalt udenfor Ribe i vort
rige, under vor fred og beskærmelse for at forsvare ham, idet vi med dette
brev tilstår ham at være kvit og fri med hensyn til sit gods og sine tjenere
for al kongelig tynge og skat, som er inne, stud og leding, og for al anden
besværing og ydelse2), som hører til kongens rettighed. Vi overlader ham
også alle vore sager — såvel fyrremarkssager som mindre sager af for
nævnte gods og tjenere — som (for fremtiden) skal tilhøre ham, at disponere
over til sin egen nytte. Vi bekræfter alle friheder og privilegier for for
nævnte herre og værdige fader, som han eller hans forgængere og kirken
har haft og fået af vore forfædre, kongerne i Danmark, og så fri, som han
og hans (forgængere) har haft og nydt dem. Det er ligeledes vor vilje, at
fornævnte biskop med sit gods og sine tjenere som sagt skal være kvit og
fri for al hjælp og ledingsudbud, bede, og for at låne kongen noget, som
skal tilbagebetales, med undtagelse af det, som for rigets indløsning al
mindeligt og af hver mand skal erlægges. Særligt (tager vi ham i vort
forsvar), fordi vi har pantsat (Nørrejylland) til den højbårne fyrste, hertug
Valdemar af Sønderjylland og i denne pantsættelse3) udtrykkeligt undtaget
fornævnte biskop med sit gods og sine tjenere og klart vedkendt os, at vi
af særlig gunst vilde forsvare ham. Derfor forbyder vi strengt under
trusel om tabet af vor gunst og nåde, at nogen af vore fogeder4) eller deres
officialer eller hvemsomhelst anden, hvilken stilling eller stand han end
indtager, drister sig til at fortrædige eller på nogen måde lægge hindringer
i vejen for fornævnte biskop eller nogle af hans undergivne imod de pri
vilegier og friheder, som vi nådigst har tilstået og givet ham, såfremt han
vil undgå vor hævn og vrede. Givet i vor lejr for Kalundborg år 1341 dagen
efter Bartholomeusdag. Til yderligere vidnesbyrd herom har vi ladet vort
sekret hænge under dette brev.

V

1) gengiver rimeligvis cum tota familia sua. — 2) Hvitfeld har tieneste, men originalen
har antageligt haft solutionibus. — Kronen har aldrig fritaget bisperne fra tjenesteplig
ten. — 3) sigter sikkert til kongens nu tabte genbrev til nr. 36. — 4) Hvitfeld har
advocater.
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1341. 28. august. Kalmar.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tager Roskilde kapitels gods under sin

beskyttelse og stadfæster dets privilegier.
Original på Universitetsbiblioteket.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør med dette brev vitterligt, at vi, idet vi ønsker at vise de agtværdige og gode mænd, herr dekanen og herrerne i Roskilde kapitel,
særlig gunst, tager deres og nævnte kirkes gods, alt og hvert, hvorsomhelst
i vort herredømme1) det er beliggende, tillige med de på samme gods
værende undergivne under vor beskyttelse og fred for særligt at forsvare
dem, og at vi med dette brev over for samme og nævnte kirke bekræfter
alle nådesbevisninger, friheder og privilegier, som de ved åbne breve fra
de herrer konger af Danmark, berømmelig ihukommelse, kan godtgøre
hidtil frit at have haft, idet vi under trusel om vor nådes fortabelse strengt
forbyder, at nogen af vore fogeder, disses officialer eller nogen som helst
anden, af hvad rang eller stand han end måtte være, drister sig til på nogen
måde at fortrædige nævnte kapitel eller kirke eller deres undergivne imod
dette brevs lydende. Givet i Kalmar under vort segl i det Herrens år
1341 dagen før Johannes Døberens henrettelse.
1) Roskilde kapitel ejede gods i Gønge herred.
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1341. 1. september. Kalundborg.

Greverne Henrik og Klaus og junker Gerhard af Holsten, hertuginde Ingeborg af

Samsø, Sverige og Halland, Heine og Hund Brockdorf erklærer, at alle stridigheder
mellem dem og kong Valdemar af Danmark, hertug Valdemar af Slesvig, grev

Johan af Holsten og stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald og Stralsund
skal afgøres ved voldgift.
Original i rigsarkivet.

i brødrene Henrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og af
Stormarn, Gerhard, af samme nåde junker af Holsten, Ingeborg,1)
hertuginde af Samsø, af Sverige og af Halland, Heine og Hund Brockdorf,
hilser alle dem, som ser dette brev eller hører det læse, med Gud, og gør
bekendt, at (vi angående) al den tvedragt og al den tvist, der i denne krig
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er forekommet mellem på den ene side den ædle fyrste af Guds nåde
Valdemar, konge af Danmark og Venden og hertug af Estland og alle
hans hjælpere, og den ædle fyrste Valdemar, hertug af Slesvig og alle hans
mænd, og den ædle mand, grev Johan af Holsten og af Stormarn og alle
hans mænd, og stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald, Stralsund
og alle deres hjælpere, og fremdeles alle byer og alle, enten gejstlige eller
verdslige, som har været genstand for beskyldninger under krigen, og
på den anden side alle vore hjælpere, som Adrian Breyde, Henrik v.
Gherde, Machorius Brüsehaver og hvad de nu (alle) hedder, har aftalt
en fuldstændig sone, således som der står skrevet herefter: At vi og vore
hjælpere skal tage og vælge fire mænd på vore vegne, og den højbårne
fyrste, kong Valdemar af Danmark og alle hans hjælpere skal vælge fire
fra den anden part. Disse otte skal komme til Roskilde fjorten dage før St.
Mikkelsdag og skal have fuld myndighed til i venskab eller ved retsaf
gørelse at afslutte al tvedragt og tvist, som i denne krig er forefaldet mellem
os med alle vore hjælpere og den ædle herre kong Valdemar med hans
hjælpere. Og skulde det ske, at de otte blev enige indbyrdes, så skal de
— hvis man ikke vil fritage og dispensere dem for det — med deres ed
på retmæssig måde fastslå, at de ikke ved eller kan udfinde noget, som
er mere rigtigt, og at de ej heller vilde godtage eller afsige noget mere
rigtigt. Men hvis de otte på dette fornævnte tidspunkt i Roskilde ikke bliver
enige, så skal de otte dage før St. Mikkelsdag i Helsingør møde for herr
Peder, ærkebiskop af Lund, for på det tidspunkt at ende al uoverensstem
melse. Men hvis de otte ikke kan blive enige derom, da skal den, hvem
fornævnte ærkebiskop tilkender retten, (have den, og) det skal man
stedse og ubrydeligt overholde uden nogen slags svig. Fremdeles skal vi
Heine Brockdorf og Henneke v. Wedel med henblik på den tvedragt,
som hersker mellem os og vore hjælpere på den ene side og kongen af
Danmark og hans hjælpere på den anden side, sikkert føre to eller fire af
kongens tjenere under vort lejde til Fyn til grev Henrik og junker Klaus
af Holsten og til junker Gerhard — og tilbage hertil — således at vi
Henrik og Klaus, grever af Holsten, og junker Gerhard skal vælge fire
af vore rådgivere, og kongen af Danmark skal vælge fire af sine rådgivere.
De skal have fuldmagt til at gøre en ende på alle de uoverensstemmelser,
som i denne krig er opstået mellem os Henrik og Klaus, grever af Holsten,
og junker Gerhard og alle vore hjælpere (på den ene side) og den fornævnte
kong Valdemar af Danmark og alle hans hjælpere (på den anden side).
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Kan de otte ikke blive enige, skal det påhvile kongen af Sverige og hertug
Albrecht af Sachsen, eller een af dem, at være speciel opmand der, hvor de
otte bliver enige om at afslutte alle overenskomster og aftaler inden otte dage
før St. Mikkelsdag. Bliver disse da ikke ført til ende, hvad Gud forhindre,
så skal der fra førstkommende St. Mikkelsdag råde våbenstilstand i fjorten
dage. Men skulde det ske, at tvedragten mellem os, fornævnte grev Henrik
og Klaus og junker Gerhard og vore hjælpere, og den fornævnte konge
af Danmark og hans hjælpere ikke blev bilagt, hvad Gud forbyde, så skal
alligevel al sone og aftale mellem os Ingeborg, hertuginde af Sverige og
Samsø og Halland, og vore hjælpere, og kongen af Danmark og hans hjæl
pere, og også Heine Brockdorf og hans hjælpere fuldbyrdes og afsluttes i
løbet af de fornævnte otte dage før St. Mikkelsdag. Bliver det ikke afslut
tet — det ske ikke — så skal der råde våbenhvile i fjorten dage efter St.
Mikkelsdag; fremdeles skal alle gamle aftaler og breve, som er aftalt og
givet i Lübeck og i Helsingborg2) mellem os, grev Henrik og junker Klaus
af Holsten, og den ædle kong Valdemar af Danmark forblive ubrudt ved
denne aftale. Med dette brev lover vi på vor tro, at vi fast og ubrydeligt
vil overholde alle disse fornævnte aftaler, og sammen med os lover Heine
Brockdorf, Henneke v. Wedel, herr Henrik Ankerman, herr Henrik Wend,
Helrik Beienfleth, Sten Turesen, Adrian Breyde, Machorius Brüsehaver,
Hund Brockdorf, Hildelef Kreie, Herman Blome, Wasmot Schack,
Eggert Moltke, Henneke Moltke, Thomas Stokfleth og Bertram Rode, og
vi hænger vore segl til vidnesbyrd om disse ting under nærværende brev,
som er givet i byen Kalundborg år 1341 efter Guds byrd lørdagen efter
Johannes Døbers halshuggelsesdag.
1) skønt greverne af Holsten og hertuginde Ingeborg står som medudstedere, fin
des deres segl ikke under brevet. Beseglet er dette af Heine og Hund Brockdorf samt
af de i slutningen af brevet nævnte holstenske adelsmænd. Detmar beretter under år
1341, at belejringen af Kalundborg hævedes mod kongens vilje, og at de danske (råder)
bragte en overenskomst i stand. Det er nødvendigt at erindre sig dette ved brevets
tilsyneladende modstridende bestemmelser, idet de nævnte holstenske høvedsmænd dels
taler på egne vegne, dels som befuldmægtigede for greverne og hertuginden. — 2) se
ovenfor nr. 134.
[1341 1.—22. september], Dipl. Svec. V nr. 3595, Sverges Trakt. II nr. 250, se
[1342 omkr. 13. oktober], nr. 263.
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1341. 13. september. Søborg.
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Testamente af Ingerd Pedersdatter, Ølrik Skafts hustru.
Afskrift i Esrombogen.

den hellige og udelelige treenigheds navn.
Da det, som er underkastet tidens strøm, måles ved et kort spand af
tid, og da alt vakler, som hører til denne vaklende verden, og det evige derfor
ikke kan fastholdes, undtagen når sindets higen under brugen af denne
verdens ting til fromme og frelse ufravigeligt er rettet mod det faste ende
mål, Gud alene, så ønsker jeg Ingerd Pedersdatter, min elskede Ølrik
Skafts hustru — guddommeligt inspireret ved betragtning af disse ord —
mens jeg er karsk, at sørge for min sjæls frelse ved det gods, der er forundt
mig af Gud, og opsætter, bestemmer og affatter derfor mit testamente og
denne min sidste vilje og testamentariske gave på følgende vis:
Først testamenterer jeg da til klostret i Esrom, hvor jeg indstændigt
beder, at mit skrøbelige legeme må blive jordet, en gård i Oppe-Sundby og
messeklæder til een præst, tillige med en sølvkalk til celebrering af messer.
Fremdeles til klostret i Æbelholt en halv mark lødigt sølv. Fremdeles til
klostret i Slangerup en dragt af silke og en skilling grot. Fremdeles til
ethvert kloster i Roskilde 1 skilling grot. Fremdeles til dominikaner- og
franciskanerklostrene i Næstved 2 skilling grot. Fremdeles til Vor Frue
kirke i København 1 skilling grot. Fremdeles til kirken i Søborg 1 skilling
grot. Fremdeles til broder Niels, min skriftefader, en halv mark lødigt
sølv. Fremdeles til herr Esbern 1 skilling grot. Fremdeles til herr Svend
6 grot. Fremdeles til de tre degne ved Søborg kirke 6 grot. Fremdeles til
Gunderslev kirke 1 skilling grot. Fremdeles til Bjærgby kirke 1 skilling grot.
Fremdeles til ethvert hospital på Sjælland 1 skilling sterling. Fremdeles
til min moder tøj til en dragt. Fremdeles til min elskede søster i St. Clara
klostret så meget tøj, som er tilstrækkeligt til en kjortel og en kåbe til
hende. Fremdeles til St. Gertruds gilde 1 skilling grot. Fremdeles til
Ingerd Povlsdatter en dragt. Fremdeles til Telseke, en dragt, fremdeles
til min pige i Gunderslev 6 grot. Fremdeles til Katrine en blå kjortel.
Fremdeles til Niels Pedersen 1 skilling grot, fremdeles til Skarth 1 skilling
grot. Fremdeles til Oluf 6 groter. Fremdeles til kokken i Gunderslev en
halv skilling grot. Til eksekutorer af mit således affattede testamente ind
sætterjeg de elskede mænd i Kristus, min kære mand Ølrik, hvem jeg nærer
tiltro til i alt godt, og Frende Karlsen, idet jeg indstændigt beder om, at

I

3. Række, i.
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de bestyrer, ordner og udfører dette mit testamente således, at der ikke
derved opstår skade for min sjæl, og som de vil kunne forsvare det for
den højeste dommer. I øvrigt bestemmer og ønsker jeg, at fornævnte gård
henlægges til brug for klostrets bord. Forhandlet i Søborg i det Herrens
år 1341 dagen før det hellige kors’ ophøjelse under fornævnte eksekutorers
segl.
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1341. 15. september. Roskilde.

Biskop Svend af Århus henlægger kirken i Tved til præbenden Bjødstrup ved
Århus domkirke.
Afskrift i Århusbogen.

vend, af Guds barmhjertighed biskop i Århus, til sin elskede søn herr
Amandus, kannik sammesteds, hilsen evindelig i faderlig kærlighed.
Da det sømmer sig og er passende, at de, som er virksomme for og frem
hjælper det gode, opnår frugten af deres møje og glorværdig gengældelses
løn, navnlig dér, hvor der med tilbørlig og omsorgsfuld iver arbejdes på
Guds kirkes forbedring og gudshusets pryd samt gudstjenestens vækst, så
er det vor agt, i betragtning af Din præbende Bjødstrups fattigdom og
usselhed, ved hvilken vor nævnte kirke i nogen grad kan hindres i at høste
frugten af sin skyldige virksomhed, sin ærværdighed, hæder og tjener
gerning, at afhjælpe en sådan mangel med de midler og hjælpekilder,
som vi efter guddommelig indskydelse er i stand til at sætte ind herimod,
hvorfor vi efter nøje overvejelse og forhandling med vort ærværdige kapitel
og efter samme kapitels råd, samtykke og indstændige anmodning, hvortil
yderligere kommer et særligt ønske fra de andre sognebeboeres side i
Tved sogn i vort stift, hvis kirke ved Din tilbagetræden er fri og ledig og
hvortil patronatsretten tilkommer os og nævnte kapitel, henlægger og
forener nævnte Tved kirke med Din fornævnte præbende Bjødstrup, som
Du nu sidder inde med i vor Århuskirke, med alle nævnte kirkes rettig
heder og indtægter af enhver art, og bekræfter med dette brev dens hen
læggelse og forening med evig ret, idet vi strengt forbyder, at nogen, af
hvad stand, stilling eller rang han end er, på nogen måde drister sig til
at omstøde den af os således nådigt tilståede henlæggelse og forening
eller i formasteligt vovemod at modsætte sig den, såfremt han ønsker at
undgå den almægtige Guds vrede og truslen om kirkens straf. Til vidnes
byrd herom og til forvaring har vi ladet vort segl tillige med vort elskede
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kapitels segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år
1341 ottendedagen efter den hellige jomfrus fødselsdag.

1341. 30. september. Roskilde.

198

Kong Valdemar 4. Atterdag forbyder sin kansler og sine vicekanslere at stævne

johanniterne for verdslige domstole ved kongebreve.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde konge af Danmark, til vor elskede kansler . .
og vore vicekanslere, som bevarer vore segl, (deriblandt) det store
lovsekret1), vor nåde med hilsen.
Gejstlig og verdslig retspleje er adskilte, og enhver af dem har sin egen
domstol, således at den gejstlige ikke lovligt kan stævne lægmanden for
gejstlig domstol og lægmanden ikke den gejstlige for verdslig domstol. Vi
har imidlertid bragt i erfaring, at I ved vore reskripter fører de fromme
mænd, brødrene af St. Johannes af Jerusalems hospital2), som hører under
kirkens domstol, for den verdslige domstol. Eftersom det er upassende og
ubilligt, forbyder vi Eder strengt, at I for fremtiden drister Eder til at
udstede sådanne reskripter til fordel for nogen, såfremt I ønsker at
se vor kongemagt ukrænket. Det er nemlig ikke vor agt selv, og endnu
mindre ved Eder, at indføre nogen som helst nye skikke i vort rige, og vi
kasserer med dette brev og erklærer for ugyldige og magtesløse sådanne
reskripter, som nu er givne, eller fremtidig måtte blive givet af Eder,
hvad vi af agtelse for Eder ikke vil tro. Givet i Roskilde i det Herrens år
1341 på St. Hieronymus præsts dag under vort sekret.

V

1) originalen har: nostra sigilla seruantibus / magnum secretum. et legale. Da lovsekretet,
sammenlignet med de andre kongelige sekreter, var »det store sekret«, cf. DKS. 40 og
36—38, må formuleringen være upræcis og skulle forstås: som bevarer vore segl, deri
blandt det store lovsekret (d.v.s DKS. nr. 40). — 2) brevet findes blandt Antvorskov
klosters breve.

1341. 2. oktober. Helsingborg.

199

Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne stadfæster de friheder, som Wismar

har fået i Norge af kong Håkon af Norge.
Afskrift i Wismararkivet.
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agnus, af Guds nåde konge af Norge, Sverige og Skåne, til de vise
og hæderlige mænd, rådmændene og borgerne i staden Wismar
hilsen evindelig med Gud........
Givet på vor borg Helsingborg i det Herrens år 1341 dagen efter martyren
St. Leodegars dag.

M
200

[1341 efter 18. oktober]1).

Kapitlet i Uppsala beder, efter en udførlig skildring af selve valghandlingen,
ærkebiskop Peder, Sveriges primas, at stadfæste dets udvalg af provst Hemming
Nilsson i Vdsterås til ærkebiskop af Uppsala og indvi ham i hans embede.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium i rigsarkivet.

rovst og kapitel ved kirken i Uppsala til den ærværdige fader og herre
i Kristus, herr Peder, ved Guds forsyn ærkebiskop i Lund og Sveriges
primas, al skyldig ærbødighed og ære.
Da kirker, der er berøvet deres hyrdes trøst, på grund af langvarig embedsledighed lider svære tab både i det åndelige og timelige, har kirkeretten,
som det vides, draget omsorg for, at en kathedralkirke ikke bør være
ubesat mere end højst tre måneder2), for at ikke den glubske ulv på
grund af hyrdens fravær skal anfalde Herrens hjord........
Vi bønfalder Eder derfor fromt og ydmygt, ærværdige fader, om, at I vil
værdiges at stadfæste vort fornævnte valg, der er foretaget samdrægtigt,
enstemmigt og på kanonisk vis, og at I, når vor fornævnte udvalgte ved
Eder har opnået stadfæstelse, da velvilligt vil meddele ham indvielsens
nådegave, så at han som en velegnet hyrde må kunne lede og gavne os og
hele Uppsalas stift i det, som vedrører hans hyrdeembede, og at vi og
andre, der er ham betroede, under hans hellige styre må kunne kæmpe
for Guds åsyn til frelse for vore sjæle. For at I kan vide, at vore ønsker,
alles, hver og een, har været endrægtige i alt det fornævnte, hvert og eet,
og har forenet sig i dette valg og denne ansøgning, oversender vi Eder,
ærværdige fader, denne kanoniske beslutning, som indeholder og forklarer
alt hvad der er forhandlet ved valget, bestyrket med vort kapitels segl.
Og for at vi ikke skal udelade noget af, hvad der vedrører sagen, og for at
vi helt og fuldt kan yde de hellige fædres forordninger fyldest . . J).

P

1) slutningen mangler i afskriften; da den i brevet påberåbte valghandling fandt sted
1341 18. oktober, må brevets affattelsestid ligge omkr. denne datum. — 2) c. 41 X de
electione et electi potestate I 6.
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Kong Valdemar 4. Atterdag tager Antvorskov kloster under sin beskyttelse og
fritager alt dets gods for leding, fogedkrav, inne, stud og alle andre ydelser samt

overlader klostret alle bøder af dets undergivne.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det er rimeligt1), at vi åbner den kongelige nådes porte for dem, som vit
terligt har vist inderlig hengivenhed og iver over for vore kongelige forfædre1) og altid med velvillig iver har ydet dem og os såvel kærkomne som
redebonne tjenester. Idet vi ønsker at vise vore elskede venner, de ær
værdige mænd herr prioren og brødrene i St. Hans kloster velvilje og
gunst, som deres fortjenester kræver, og at hædre dem med særlig nåde,
har vi derfor taget dem og alt deres gods, bryder, landboer og gårdsæder
overalt i vort rige under vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem,
idet vi erklærer alt deres gods, erhvervet såvel i vore forfædres som i vor
regerings tid ved køb eller ved gave eller ved mageskifte, altså alt, der er
erhvervet med enhver retmæssig adkomst, for frit og undtaget at være for
al ledingstynge, fogedkrav, inne, stud og de øvrige tynger og tjeneste
ydelser, der er vor ret. Vi tilstår desuden ovennævnte prior og brødre den
særlige nåde, at deres undergivne ikke skal svare nogen anden end for
nævnte herr prior eller hans omtalte brødre for deres forseelser, som
hører under vor jurisdiktion, hvad enten det drejer sig om fyrremarks
sager eller mindre sager, hvad enten disse er fremkommet inden tings
stokke eller udenfor, eller om det er forseelse med hensyn til strandvagt,
som kaldes »strandvord«, med hensyn til gærder eller er af anden art, hvad
enten deres ovennævnte undergivne bor på landet eller i købinger. Derfor
forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore
fogeder eller deres officialer eller nogen anden vover på nogen måde at
besvære oftomtalte herr prior og brødrene med hensyn til denne friheds
nåde, såfremt han vil undfly vor kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom
og til forvaring har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i
Roskilde i det Herrens år 1341 Mortensdag.

V

1) jf. DRB II 3 nr. 281.
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1341. 14. november. Avignon.

Pave Benedikt 12. tillader biskop Hellembert af Slesvig i to år at overdrage

genindvielsen af vanhelligede kirker og kirkegårde til en egnet præst.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop Hellembert af Slesvig hilsen o. s. v.
Vi giver gerne vort velvillige samtykke til Dine fromme bønner og
tillader Dig nådigt, hvad der vides at bringe Dig sjælefred. Da det nu,
således som det fra Din side er forelagt os, ofte hænder, at kirker og kirke
gårde i Din stad og i Dit stift vanhelliges ved udgydelse af blod eller sæd,
og Du ikke selv uden vanskelighed kan genindvie dem, har Du ydmygt
bønfaldet os om at værdiges at give Dig en passende hjælp i denne sag.
Vi imødekommer derfor Dine bønner og tillader Dig med dette brevs
myndighed at lade ovennævnte kirker og kirkegårde genindvie af en egnet
præst, så ofte det behøves, efter at dog vievandet forinden, som skik er,
er velsignet af Dig eller af en anden biskop. Herved vil vi dog ikke i frem
tiden præjudicere nogen indskrænkning i den forordning1), som påbyder, at
dette kun skal ske ved bisper, hvorfor dette brev skal miste sin gyldighed
efter to år. Givet i Avignon den 14. november i vort 7. pontifikatsår.

T

1) c. 9 X de consecracione III 40.

1341. 25. november (?), Reg. Dan. nr. *1801, se [1342. 13. december], nr. 280 og 281.
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[1341]1) 28. november. Falkenberg.

Hertuginde Ingeborg af Sverige (og Knud Porses enke) giver abbed Andreas i

Lyse kloster fuldmagt til at inddrive hendes fordringer på Henrik, hendes afdøde
foged i Bergen, hos dennes arvinger.
Vidisse 1345 18. maj på Universitetsbiblioteket.

ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige og moder til den berømme
lige konge over rigerne Sverige og Norge og over landet Skåne, til alle,
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud........ Givet Falkenberg ons
dagen efter den glorrige jomfru Katerinas dag.

I

1) da abbed Andreas 1342 5. februar gav kvittering til arvingerne for at have fyldest
gjort hertuginden, kan brevet tidsfæstes til 1341.
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Nr. 207

1341.

204

Jens Bentsen pantsetter sit gods i Lave og Høbjærg til Mogens Pedersen fra

Sjælland.
Registratur i det svenske rigsarkiv.

ens Bentsens forpligtelsesbrev til Mogens Pedersen fra Sjælland, at han
skyldte ham 10 mark sølv i sterlinger og i sådan mønt, som bruges i
Tours, hvilke skulde betales i Lund i Skåne til Mikkelsmesse; for disse
penge pantsatte han alle sine gårde i Sjælland i Holbo herred i Lavø,
hvilke han havde arvet med sin hustru Juliane Ågesdatter, og i Høbjærg,
hvilke han har købt af sin hustrus broder Niels Ågesen. Men hvis disse
penge ikke blev betalt til fornævnte termin, skulde han i det år oppebære
indtægterne. Dette bevidner præsterne Niels Plate og Niels Mikkelsen 1341.

J

1341 (?).

205

Ilved Andersen skøder tre gårde i Ørting og en gård i Dyngby til biskop Peder af
Århus.
Åkjærske registratur.

t pergamentsskøde på tre gårde i Ørting og en gård i Dyngby, som Ilved
Andersen har afhændet til biskop Peder i Århus, år 1341J).

E

1) det er snarere årstallet end bispenavnet, der er forkert. Peder (Jensen Lodehat)
var biskop i Aarhus 1386—1395.

1341.

206

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at kapitlet i Århus har skødet sit gods i
Starreklinte til kapitlet i Roskilde.
Roskildegårds registratur.

ong Valdemars brev, at kapitlet i Århus har skødet sit gods i Starreu klinte til herr Herman, kannik i Roskilde, på kapitlets vegne. 1341.

K

1341.

207

Hr. Niels Kyrning overdrager fru Elisabeth, herr Karl Pedersens enke, al sin

rettighed i Magleby og Lundstorp.
Roskildegårds registratur.

Nr. 208

1341
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err Niels Kyrnings brev, givet fru Elisabeth, herr Karl Pedersens
hustru, på al den rettighed, der var tilfaldet ham i Magleby og
Lundstorp. 1341.

H
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1341.

Jens Nielsen, præst, var bispen af Viborgs official i Helium herred.
Notat i Additamenta fol. 80').

1341. Jens Nielsen, præst og den herre bispen af Viborgs official i Helium
herred.
1) præsten Kristen Erichsens samlinger, der bygger på nu tabte breve i Viborg dom
kirke.

1341 eller senere, Reg. Dan. nr. *1803 og *1804; se [1342. 13. december], nr. 280 og 281.
1341 eller senere, Reg. Dan. nr. 1805, se [1343 omkr. 2. februar], nr. 298.

Efter 1341, Reg. Dan. nr. *1806 = 2201, se 1343. 19. juni, nr. 329.
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1342. 4. januar.

Peder Larsen erkender at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 140 mark sølv, og

stiller sin befæstede gård Vilsted som sikkerhed herfor.
Original i rigsarkivet.

eder Larsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til
den berømmelige fyrste, min kære herre Valdemar, de Danskes og Venders
konge, for 140 mark lødigt sølv på grund af mit gods Vilsted, at betale helt
og fuldt til førstkommende pinsefest på Ålborghus uden al tvivl i rede penge,
nemlig i Toursmønt, sterling og lybske penge, en mark lødigt sølv beregnet
til 5 skilling grot eller 15 skilling sterling eller 45 skilling lybske penge, på
den betingelse, at hvis nævnte sum sølv ikke betales til terminen, som
angivet ovenfor, da forpligter jeg mig til at oplade samme herr Valdemar
fornævnte gård Vilsted med den inden for gården værende befæstning og
med dens øvrige tilliggender lige så gode, som jeg selv måtte ville modtage
dem1), og at pantsætte den for ovennævnte sum til hans fri rådighed og
brug, indtil jeg indløser samme gods for fornævnte penge, med det

P
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5. februar 1342

Nr. 211

aftalte vilkår at udbyttet af nævnte gods på ingen måde fradrages i gæl
dens hovedstol. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhø
rende de velbyrdige mænd herr Uffe Nielsen ridder, Strange Ebbesen og
Jakob Basse væbnere, der sammen med mig lover, at alt dette ubrødeligt
skal blive overholdt, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1342
på ottendedagen efter de uskyldige børns dag.
1) nemlig ved indløsningen.

1342. 18. januar.

210

Peter Jonsson, Karl Nåskonungsson, Anund Sture, riddere, og Nils Ingevaldsson
samt herr Eringisle Jonssons øvrige arvinger erklærer, at kong Magnus har fyldest
gjort dem for de omkostninger, de har haft ved Skånes indløsning.
Original i det svenske rigsarkiv.

eter Jonsson, Karl Nåskonungsson, Anund Sture, riddere, og Nils
Ingevaldsson og de øvrige arvinger efter herr Eringisle Jonsson, til
alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender med dette brev, at vor kære herre, herr Magnus, af Guds
nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, har fyldestgjort os fuldstændigt
for de gidsler, som vi stillede og indløste for landet Skåne, samt for al
gæld, skade og omkostninger, som vi af den grund har pådraget os, så at
vi er fuldt tilfredsstillet med hensyn til samme. Derfor kvitterer og fritager
vi ved nærværende brev i al evighed vor fornævnte herre konge og hans
arvinger samt Sveriges riges krone for yderligere betaling til os eller vore
arvinger i fremtiden. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1342 fredagen efter ottendedagen efter Helligtrekongers dag.

P

1342. 5. februar.

211

Mogens Torstensen, foged i Aalborg, erkender at skylde Herman Grylle (borger

i Zutphen?) 2 mark sølv.
Original i Zutphen.

ogens Torstensen, foged i Aalborg, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Alle skal vide, at jeg anerkender i sandhed at stå i skyld og gæld til

M

Nr. 2i2

7. februar 1342
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nærværende brevviser Herman Gryile for to mark lødigt sølv i rede penge,
som fuldt ud skal betales samme Herman inden førstkommende midfaste
uden al hindring i Aalborg efter hans ønske. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1342 på den salige
Agates dag.
212

1342. 7. februar.

Herr Helmold v. Saghe og hans sønner Henrik og Helmold pantsætter Odvard

v. Fredenbeke 3 hageplove i Wasemule, som han har som. len af den danske konge.
Original i det svenske rigsarkiv.

elmold v. Saghe, ridder, og hans sønner Henrik og Helmold til alle,
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi for 30 mark sølv rigensisk lovformeligt og lovligt med
vore arvingers fulde samtykke har pantsat tre hageplove i landsbyen
Wasemule, hvilke kaldes Melernes, Koneke og Meleke, med al ret og
samtlige tilliggender, hvormed vi vides indtil nu at have besiddet dem
som len af den danske konge, til Odward v. Fredenbeke og hans hustru
og deres rette arvinger.........Givet i det Herrens år 1342 torsdag før
søndagen Quinquagesima.

H
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1342. 17. februar.

Grev Johan 3. af Holsten slutter forbund med Lübeck mod kongen af Danmarks

fjender.
Afskrift i Lübeckarkivet.

i Johan, greve af Holsten og Stormarn, erkender med dette brev,
at vi har forhandlet og sluttet forbund med de ærlige vise mænd, rådmændene i staden Lübeck på den måde, at vi skal hjælpe dem mod alle
dem, som har voldt kongen af Danmark skade, eller endnu vil volde ham
skade eller tilføje ham uret uden for landet Holsten eller inden for landet
Holsten, mellem Danevirke og staden Lübeck, så vidt landet Holsten
og Stormarn rækker. På samme måde har vi forpligtet os til, at vi
skal hjælpe de fornævnte rådmænd og staden Lübeck mod alle dem,
som har voldt dem skader og endnu vil volde dem skader eller til
føje dem uret indenfor fornævnte grænse og fornævnte lande. Og vi skal
til dens understøttelse på vor bekostning og på egen vinding eller eget

V

io. marts 1342
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Nr. 214

tab holde 100 hjelmklædte mænd og 100 mænd i plade til hest for at
yde dem dette værn og denne hjælp. Men hvis de kommer i nød, så
ledes at de behøver stærkere værn, så skal det blive ved det, som vi kan
komme overens om med fornævnte rådmænd og de med os. Skulde det
ske, at vi kommer til at stå sammen i et slag, så skal man dele og skifte
lige i forhold til mandtallet, hvad der bliver vundet af bytte. Frem
deles skal enhver løskøbelsessum deles halvt og halvt. Og bliver der erob
ret borge, skal de også på samme måde deles halvt og halvt. Frem
deles skal vore slotte Plön og Kiel og alle vore borge, som er dem belej
lige, hvor vi end har dem, stå åbne for dem. Skulde det også forholde
sig så, at de fra Lübeck beskylder nogen for at have fortrædiget dem,
så skal vi inden fire uger hjælpe dem ud af det med det gode eller ved
retsafgørelse, eller hjælpe dem mod disse, således som det er skrevet her
foran. Fremdeles, hvis det forholder sig så, at de fra Lübeck vil udruste
en søgående orlogskogge, så skal vi også på samme måde udruste en
kogge med krigsdygtigt mandskab på vor egen bekostning, men de fra
Lübeck skal låne os koggen dertil. Dette fornævnte forbund skal bestå
fra den førstkommende pinsehøjtid fremover et år. Og alle stridigheder, som
påføres staden Lübeck som følge af dette forbund, dem skal vi ikke for
handle om eller bilægge, medmindre de opnår en sone og endegyldig
afslutning herpå. Fremdeles skal brevene om landefreden1) være ubrudt
ved dette forbund, fordi man stedse skal holde dem, således som de lyder.
At disse fornævnte punkter alle forbliver gyldige og faste, har vi lovet de
fornævnte rådmænd og lover dem ved vor tro ved denne skrivelse, ligesom
vi til et offentligt vidnesbyrd har hængt vort segl under dette brev. Aftalt
og givet i Lübeck år 1342 efter Guds byrd, den første søndag i fasten.
1) 1338 11. januar.

1342. 10. marts.

214

Biskop Jens af Roskilde eftergiver dem, der søger gudstjeneste i St. Hans kirke i
Lund, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
i. Skånebrevsfortegnelsen :

fladsbrev af bispen af Roskilde på 40 dage til dem, som flittigt søger
. og forøver gudfrygtige gerninger i St. Hans kirke i Lund. Givet
1342 midfaste søndag.

A

Nr. 215

24. marts 1342
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

40 dages afladsbrev af bispen i Roskilde ved navn Jens, givet til dem,
som til stadighed forøver deres andagt i St. Hans kirke ved hospitalet.
Givet 1342.

215

1342. 24. marts. Slesvig.

Rådmandene i Slesvig bestemmer, at når en af dem dør, skal hver af de øvrige
give borgmesteren og kæmneren en sterling til afholdelsen af en messe for den afdøde,

samt at alle rådmand skal vare til stede ved den årlige messe, som holdes for de
afdøde rådmand.
Original på Gottorp.

iden glider og tidens handlinger med den, men det passer sig at for
evige disse med vidneudsagn og skriftligt vidnesbyrd, thi sålænge
bogstaven eksisterer, eksisterer også den handling, der er betroet bogsta
ven, og der opstår ikke trætte om den handling, som får styrke af det
levende bogstav. Derfor skal nulevende og fremtidige vide, at rådmændene
i Slesvig frivilligt har valgt (og lovet) med håndslag, at en nyttig skik,
som nedenfor følger, bestemt skal overholdes imellem dem i sandhed og
på deres ære, nemlig at når en af staden Slesvigs rådmænd forlader denne
verden, skal enhver, som nu er eller til enhver tid vil være rådmand i staden,
inden en måned ufortøvet udrede en sterling til borgmesteren og kæmne
ren. For disse penge skal de, nemlig borgmesteren og kæmneren, indenfor
samme frist lade højtideligholde en messe for de afdøde efter alle rådmændenes råd. Men enhver som ikke udreder nævnte sterling indenfor
omtalte frist, skal give to sterling i bøde. Fremdeles har rådmændene
fastsat, at der hvert år på den første hverdag efter Peters stol1) skal læses
en messe med vigilier for afdøde og for de hedengangne rådmænd i fran
ciskanerkirken, og disse vigilier og messer skal alle rådmænd overvære.
- Hvis nogen holder sig borte, skal han betale to sterling i bøde. Fremdeles
skal enhver, som træder ind (i kirken), udgive to »marweth«2) voks. For
at der ikke i fremtiden kan opstå nogen tvivl og trætte angående dette
frivillige valg, har de givet dette dokument og til yderligere forvaring
forsynet det med stadens segl. Givet og forhandlet i det Herrens år 1342
på palmesøndag.

T

1) 22. februar. — 2) forkortet for »mare vect« d.v.s. mark vægt.

$o. marts 1342
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1342. 25. marts. Lund.

216

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Peder Nielsen af Knutstorp har skødet
en gård i O strå Vram til kapitlet i Lund til afholdelse af sin moders, fru Edles år tid.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1342 på Marie bebudelsesdag har Peder
Nielsen af Knutstorp personligt i vor nærværelse i Lund overdraget og
skødet en gård i Ostra Vram i Gårds herred, på hvilken Peder Lang bor,
med alt dens tilliggende af enhver art, intet undtaget, til de hæderværdige
mænd, de herrer kanniker og kapitlet i vor kirke i Lund at besidde med
rette evindelig, mod at disse årligt afholder hans moder fru Edles årtid
i koret i Lund. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet år, dag og sted som ovenfor.
1342. 30. marts.

217

Heine Brockdorf våbner, giver Thode, bymand i Kalundborg, el lejdebrev.
Original i Lübeckarkivet.

eine Brockdorf, væbner, til alle, der får dette brev at se eller hører
det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg har givet nærværende brevviser, min bymand
i Kalundborg, Thode, et sikkert og fast lejdebrev, formedelst hvilket
jeg uden al ondsindet svig vil sikre samme Thode med hans skib, hans
ejendele og svende ved et fast og sikkert lejde, såvel på hav som på
land, for mig og mine folk og for alle, som for min skyld vil gøre eller
undlade at gøre noget. Derfor beder jeg indstændigt alle og hver enkelt,
til hvem fornævnte måtte komme med eller uden sit gods, at de af hensyn
til min tjeneste velvilligt vil befordre ham og ikke tillade, at han i nogen
henseende besværes, hvilket jeg vil gengælde alle dem, der gør dette, når
jeg anmodes derom. Givet i det Herrens år 1342 påskelørdag.

H

1342. 30. marts.

218

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Erland Turesen, foged i Lund, har
skødet en halv gård i Sårslov i Dagstorp sogn til præsten Peder Nielsen i Ramdala.

Nr. 219

7. april 1342
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1. Skånebrevsfortegnelsen:

rkebiskop Peders vidnesbyrd om, at fogeden i Lund Erland Turesen
skødede eller solgte en halv gård beliggende i Sårslov i Dagstorp
sogn til præsten i Ramdala, hvilken gård han havde købt af Niels Holte.
Givet 1340 dagen påskelørdag.

Æ

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

rkebiskop Peder af Lunds brev om, at Erland Turesen, foged
sammesteds, skødede og afhændede en halv gård i Sårslov i Dags
torp sogn til herr Peder Nielsen, præst i Ramdala. Givet 1342 med et segl.

Æ

5. Et andet udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

rkebiskop Peders vidnesbyrd om Erland Turesens brev til Niels
Pedersen, præst i Ramdala, om en halv gård i Sårslof i Dagstorp
sogn. Dateret 1342.

Æ

1342. 7. april.

219

Henrik Wend, ridder, giver Henneke Norke et lejdebrev for (en rejse til) Lolland.
Original i Lubeckarkivet.

enrik kaldet Wend, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev giver nærværende brevviser Henneke
kaldet Norke fuldt og sikkert lejde for hele fællesskabet1) på Ravnsborg
og for alle andre på Lolland, der vil gøre eller undlade at gøre noget for
min skyld. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1342 på søndagen Quasi modo geniti.

H

1) lat. societas, Ravnsborg havde flere panthavere.

1342. 24. april. Ribe.

220

Hertug Valdemar 3. af Jylland bevidner, at Margrete Svendsdatter på hans retterting har skødet sin jord på Ballum mark til ærkedegnen Peder i Ribe.
Original i rigsarkivet.

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

175
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Alle skal vide, at en jomfru ved navn Margrete Svendsdatter personligt
til stede på vort retterting i det Herrens år 1342 frit afstod og med fuld ret
skødede sin jord på Ballum mark til nærværende brevviser, den hæder
værdige mand, herr magister Peder, ærkedegn i Ribe, at besidde med
rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet Ribe år og dag som ovenfor med herr Hågen præst som vidne.

1342. 10. maj.

221

Timme v. Godendorp, ridder, pantsætter Sindbjærg sogn til Henneke Bymand
for 140 mark lybsk og 6 læster korn.
Original i rigsarkivet.

imme v. Godendorp, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender fuldt ud at
have fået 140 mark penge lybsk og 6 mark korn af nærværende brevviser,
den gode mand Henneke Bymand, og at jeg for disse penge og dette korn til
samme Henneke Bymand og hans rette arvinger pantsætter og til hans fri
rådighed overlader hele Sindbjærg sogn i Nørvang herred, Jelling syssel,
med nævnte sogns visse og uvisse indtægter, sandemænds og nævninges ed,
bøder og bødesager, beder, hjælp1) og tiende og med al anden ret, tarv
og nytte. Af dette sogn skal samme Henneke eller hans rette arvinger
årligt nyde al ret, tarv og nytte, intet undtaget, uden at det på nogen måde
skal fradrages i hovedstolen, indtil nævnte Sindbjærg sogn af mig eller
mine arvinger lovligt og retmæssigt indløses fra samme Henneke eller
hans arvinger for nævnte sum penge og korn. Ydermere forpligter jeg mig
og mine arvinger og lover i sandhed ved dette brev frit og uden ind
skrænkning at hjemle samme Henneke og hans rette arvinger nævnte
Sindbjærg sogn med alle dets tilliggender mod krav fra hvem som helst.
Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger og lover i sandhed ikke at
give afkald på Koldinghus eller lade det gå ud af min besiddelse, førend
nævnte sum penge og korn fuldt ud er udbetalt til nævnte Henneke eller
hans arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1342 på første fredag efter dagen, da det hellige
kors blev fundet.

T

1) beder, hjælp gengiver originalens precariis, subsidiis, der begge er betegnelse for de
ekstraordinære skattepålæg.
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1342. 17. maj. Lund.

Tilføjelse til provst Henrik af Roskildes testamente.
Original på universitetsbiblioteket.

faderens og sønnens og den Helligånds navn, amen.
Intet er vissere end døden og intet uvissere end dødens time, hvorfor
jeg, magister Henrik, provst i Roskilde, på mit sygeleje i Lund, skønt
skrøbelig af legeme, dog karsk af sind, i ønsket om med det gods, Gud har
tilstået mig, at sørge for min sjæl, med dette brev stadfæster, bekræfter og
godkender mit tidligere af mig opsatte og i Roskilde opbevarede testa
mente1) med dets betingelser, artikler og bestemmelser, hver og en, og
yderligere tilføjer, hvad nedenfor er skrevet, til frelse for min sjæl, hvis
det skulde hænde, at jeg døde her. For det første testamenterer jeg til min
herre, den ærværdige herr Peder, ærkebiskop i Lund, et »hethet stykæ«2)
og en kostbar guldring, som jeg ejer. (Fremdeles til min kære frænde
Mogens Jensen mit alter, som jeg har udstyret og stiftet i overensstemmelse
med mit derom affattede brev)3). Fremdeles til bygningsfonden ved St.
Laurentius i Lund en mark skånske penge og til vikarerne i koret samme
steds en tønde Traveøl. Fremdeles til dominikanerne sammesteds en
tønde Traveøl og til franciskanerne sammesteds det samme. Fremdeles
til St. Mortens kirke sammesteds en mark skånske penge, til præsten
sammesteds en halv mark og til degnen to øre. Fremdeles til de spedalskes
hus sammesteds en mark skånske penge. Fremdeles til nonnerne ved St.
Peder sammesteds en tønde Traveøl. Fremdeles til broder Ingjald, der
bor hos min herre bispen i Roskilde, en halv mark sølv, til herr Jens
Nielsen, som tidligere har tjent mig, min korkåbe, og til herr Albert,
klerk hos herr kantoren i Roskilde min korkåbe af linned og min nye
korhue. Fremdeles overlader jeg som erstatning til min kære svend Lars,
som længe har tjent mig vel, for hans tab af ejendele og af en hest i min
tjeneste det gods i Hjælmsølille, som er pantsat til mig afJens Nielsen Teestrup og det gods i Havbyrd, som er pantsat til mig af abbeden i Næstved,
hvilket han skal have i sin rådighed, indtil det indløses af ham for den i
deres åbne breve nævnte sum, hvilke breve mine arvinger under alle
omstændigheder skal udlevere til ham. Fremdeles betaler jeg min svend
Peder Nielsen, som ligeledes i min tjeneste mistede sine ting, 5 mark lødigt
sølv. Fremdeles min dreng Mads Rislev 3 mark sølv. Fremdeles min svend
Karl en »broget« fole. Fremdeles min løber Mus en rød fole. Fremdeles
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min skaffer Rask i Roskilde 2 øre korn. Fremdeles min vært Jens Ubbesen, borger i Lund, min grå hest, som min svoger Gerike har.
Fremdeles hans elskede hustru, fru Elene, 10 alen brunt klæde og 17 par
ærmespænder4) af en brun kjortel, jomfru Ingeborg sammesteds mit blå
warthekors5) foret med forskellige skind, jomfru Agnes en mark skånske
penge, Benedikte terne sammesteds en halv mark skånske penge, Estrid
sammesteds det samme. Fremdeles til Helge, ovennævnte Jens Ubbesens
klerk, en halv mark skånske penge, til Gerike sammesteds det samme, til
Peder kaldet Degn det samme og til kokken sammesteds det samme. Til
eksekutorer for dette testamente og min sidste vilje indsætter og bestem
mer jeg dem, der var indsatte dertil i mit andet testamente, tillige med den
ærværdige mand herr Jens Kappelgård, kantor i Roskilde, idet jeg ind
stændigt beder om, at de samvittighedsfuldt udfører alt, som er indeholdt
så vel i det tidligere som i nærværende testamente, et og hvert, som de
vil forsvare det overfor den højeste dommer. Til sikkerhed herfor har jeg
ladet mit segl tillige med segl tilhørende de ærværdige mænd, herrerne
Jakob Povisen dekan og Jens Kappelgård, kantor ved Roskilde kirke,
hænge under dette brev. Forhandlet og givet i Lund i fornævnte Jens
Ubbesens hus i det Herrens år 1342 sidste fredag før pinse.
Fremdeles er følgende mine gældsposter. For det første skylder jeg
bygningsfonden for St. Lucius’ kirke i Roskilde 10 mark sølv, som jeg
har modtaget af dens midler i rede penge til brug for min herre Dan
marks konge Valdemar i nærværelse af herrerne, magister Hemming,
ærkedegn, og Anders, sakristan, ved kirken i Roskilde.
Fremdeles skylder jeg Jens Ubbesen 20 mark skånske penge, og han
skylder mig 2 mark sølv.
1) kendes ikke. — 2) d.v.s. saracensk klæde. — 3) denne sætning er gennemstreget
i originalen. — 4) jf. Poul Nørlund: Klædedragt i oldtid og middelalder. Nordisk Kul
tur XV, afsnit dragt, p. 36 og 64. — 5) af fransk: garde-corps, et kort overstykke i
jakkeform.

1342. 24. maj. Viborg.
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Kong Valdemar 4. Atterdag tager Viborg Kapitel under sin beskyttelse, fritager

det for leding, inne, stud og andre ydelser til kongen, giver det alle bøder af dets
undergivne og bekræfter dets privilegier.
Original i rigsarkivet.
3. Række, i.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da1) herr Knud, fordum provst i Viborg kirke, med sit kapitels sam
tykke skødede sin jord på den 0, som kaldes Agerø, beliggende mellem
Mors og Salling, til en værdi af tredive mark guld med huse og løsøre,
at eje med rette evindelig til vor forfader herr Valdemar, salig ihukom
melse, fordum de danskes konge, for deres privilegier og friheder, som de
havde opnået og kunde opnå, gør vi, i ønsket om at følge i vore forfædres
fromme spor og det særligt, når talen er om fromme mænd, der lever et
liv i Guds tjeneste, ved dette brev vitterligt for alle, at vi tager nævnte
provst og kanniker i nævnte Viborg kirke og deres undergivne tillige med
alt deres gods under vor fred og beskyttelse for særligt at værne dem,
idet vi tilstår dem alt deres gods frit og undtaget at være for ledings
byrde, ombudsmandens krav, inne, stud og andre byrder, afgifter og
tjenesteydelser, der er vor kongelige ret, og idet vi ydermere giver dem
den særlige nåde, at alle deres bryder, landboer og gårdsæder og deres
øvrige undergivne for alle deres forseelser med hensyn til bøder til kongen
ikke skal svare nogen anden end omtalte herre provst. Vi bekræfter også
ved dette brev frit og fuldt ud alle privilegier, begunstigelser, friheder og
nåder, som vore forfædre har skænket dem. Derfor forbyder vi strengt
under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres
officialer eller nogen anden, hvilken stilling, værdighed eller stand han
end indtager, drister sig til mod ovennævnte friheders nåde på nogen
måde at hindre nævnte herr provst eller kannikerne i nævnte Viborg
kirke eller nogen af deres undergivne, såfremt han vil undgå vor konge
lige hævn. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette
brev. Givet i Viborg i vor nærværelse i det Herrens år 1342 fredagen i
pinsen.

V

1) jf. DRB II 3 nr. 348.
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1342. 29. maj. Avignon.

Pave Clemens 6. dispenserer klerken Jens Ebbesen fra Lunde stift for uægte
fødsel og tillader ham at modtage et gejstligt embede, selv om det er forbundet med

sjælesorg.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

J79

J5- juni [1342]
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il vor elskede søn Jens Ebbesen, klerk i Lunde stift, hilsen.
Uægte børn, der udmærker sig ved hæderlig vandel, brænde
mærkes ikke af fejlen ved deres fødsel, fordi børnenes dyd aftvætter for
ældrenes brøde, og ærbar vandel ophæver vanæren ved deres herkomst.
Da Du derfor, således som vi har bragt i erfaring af Din ansøgning, der er
forelagt os, lider under en mangel ved fødslen1) ved at være født af en
præst og en ugift kvinde, ønsker vi i betragtning af, at Du, således som
troværdige mænd forsikrer, ved agtværdige sæder og hæderlig vandel og
andre retskafne fortjenester råder bod på denne mangel, idet Du ved
dyders gunst generhverver, hvad en mislig afstamning har berøvet Dig,
af den grund at behandle Dig barmhjertigt i dette anliggende, hvorfor
vi bøjer os for Dine bønner og dispenserer Dig af en særlig nåde med vor
apostoliske myndighed, så at Du uanset denne mangel kan lade Dig for
fremme til alle hellige grader og frit modtage og lovligt2) beholde et
gejstligt embede, selv om det har sjælesorg, når det iøvrigt overdrages
Dig på kanonisk vis. Intet menneske må driste sig til at bryde denne vor
dispensationsbestemmelse eller i ubesindig forvovenhed gå imod den, men
hvis nogen vover at gøre dette, skal han vide, at han derved vil pådrage
sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede.
Givet i Avignon den 29. maj i vort (pavedømmes) første år.

T

1) jf. c. i. ii. 14 X de filiis presbyterorum ordinandis vel non I 17. — 2) jf. c. 28 X
de prebendis et dignitatibus III 5.
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Rådmandene i staden Ribnitz beder rådmandene i staden Lübeck om at frigive
Herman Kulemanns tjener Nicolaus Poppendorp, der havde villet sejle til Jylland

til grev Klaus af Holsten og Klaus Limbak, men var blevet fangslet af rådet i

Lübeck.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i staden Ribnitz til de vise mænd de højst agtværdige
» herrer rådmænd i staden Lübeck, redebon tjeneste i alt.
Vi meddeler Eder med dette brev, at Herman Kulemann, vor råds
fælle, i en klage over for os har fremført, at I har tilbageholdt eller tilfange
taget hans tjener, nemlig Nicolaus Poppendorp, som vilde sejle til det
landområde, som kaldes Jylland, til de hæderværdige herrer, nemlig herr
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Klaus, greve af Holsten, og herr Klaus af Limbæk, ridder. Og føromtalte
Herman Kulemann åbenbarede ikke alene dette med sine ord over for os,
men bekræftede med sin lovlige ed, at fornævnte Nicolaus Poppendorp,
som I har holdt tilbage, var i hans brød, førend han sejlede, og stadig er
i hans brød. Ydermere bekræftede Peter Drower og Heine Lüdemanns
og Didrik Kulemann, vore medborgere, med deres lovlige ed det samme,
at det forholder sig således, som det er erklæret af Herman Kulemann.
Derfor bønfalder vi Eder indtrængende om, at I lader oftnævnte Nicolaus
Poppendorp, oftnævnte Herman Kulemanns tjener, være kvit og fri sam
men med hans gods; (ved at vise gengæld) ikke alene i en lignende sag,
men også i en større, ønsker vi at gøre os fortjent hertil. Vi beder om
svar. Skrevet på selve martyren St. Vitus’ dag under vort sekret, der er
påtrykt bagsiden af dette brev til vidnesbyrd om alt det forudskikkede.
1) da brevet forudsætter et venskabeligt forhold mellem Lübeck og Ribnitz — og til
denne stads landsherre, fyrsten af Meklenborg— og et fjendtligt forhold til grev Klaus af
Holsten og Klaus Limbæk, er brevet rimeligvis fra 1342, hvor de politiske konstella
tioner svarer til en sådan situation.
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1342. 17. juni.

Sofie, datter af Tue Rønnebæk og gift med Peder Kristiansen, overdrager et
møllested mellem Bråby og Hesede til dominikanerne i Næstved.
Original på universitetsbiblioteket.

ofie, datter af den afdøde velbyrdige mand, herr Tue Rønnebæk,
ridder, og Peder Kristiansens hustru, til alle, der ser dette brev,
hilsen med alles frelser.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg til frelse for min og min elskede oven
nævnte ægtefælles sjæl og med hans billigelse og samtykke med dette brev
overdrager de fromme mænd, dominikanerne i Næstved, en mølletoft
eller et møllested mellem Bråby og Hesede med dæmning og damsbånd
og alt dens øvrige tilbehør og tilliggende, at råde frit over til deres
nytte og tarv og at besidde med rette til evig tid. Til vidnesbyrd herom
har jeg ladet mit segl sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig
min nævnte elskede ægtefælle og herr Jakob Kristiansen, præst og sogne
præst ved Herlufmagle kirke, hænge under dette brev. Givet i det
Herrens år 1342 på abbeden og bekenderen St. Botulphus’ dag.

S
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Pave Clemens 6. overdrager magister Niels Drukken et kanonikat ved St. Mariekirken i Aachen og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Niels kaldet Drukken fra Danmark, kannik ved
St. Mariekirken i Aachen, Liège stift, magister artium, hilsen og
apostolisk velsignelse.
Din boglige lærdom, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester, for hvilke Du anbefales os ved trovær
dige mænds vidnesbyrd, bevæger os til nådig gavmildhed imod Dig. Idet
vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig
særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kanonikat
i St. Mariekirken i Aachen, Liège stift, med fuld kanonisk ret og giver
Dig det ved provision. Hvis en præbende for tiden er ledig i nævnte
kirke, eller når den bliver ledig, og Du selv eller Din dertil lovformeligt
indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme
befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at god
tage den, reserverer vi den til apostolisk overdragelse til Dig med al ret
og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt vor ærværdige
broder biskop (Adolf) af Liège og vore elskede sønner kapitlet i samme
kirke eller den eller dem, under hvem i denne kirke overdragelsen og
præsentationen af og provisionen på eller al anden rådighed over præbenderne ved nævnte kirke i fællesskab eller hver for sig hører, i mellem
tiden, også før denne godtagelse, at driste sig til på nogen måde at tage
bestemmelsen om den, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at
Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage den. Vi er
klærer det fra nu af for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som
helst myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle
anderledes i denne sag, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker
og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner i denne kirke,
selvom de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som
helst anden bekræftelse, og uanset om nogen med apostolisk eller hvilken
som helst anden myndighed er anerkendte som kanniker i samme kirke
eller arbejder på at få anerkendelse eller med hensyn til provisioner, de
skal have på kanonikater og præbender ved nævnte kirke, har fået et
særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne et almindeligt brev af
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det apostoliske sæde eller dets legater, selv om man derved er skredet til
forbud, reservation eller afgørelse eller er gået frem på nogen som helst
anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af
nævnte præbende skal foretrækkes for alle disse undtagen for dem, der
med vor myndighed har fået anerkendelse i denne kirke og har ventebrev på præbender sammesteds, men at der ikke derved må gøres nogen
indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender og beneficier; vor
overdragelse gælder endvidere, uanset om samme biskop og kapitel eller
hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af
fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provi
sion af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at kanonikater
og præbender i samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i
fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation
eller anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne overdrages nogen ved
provision i kraft af apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til
andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden
begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den
så har, hvorved, når den ikke er tydeligt omtalt eller i fuld udstrækning
optaget i dette brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogen som
helst måde kan hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde
ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse
gælder også), hvis Du ikke har været til stede for at aflægge den sædvan
lige ed på at ville overholde samme kirkes bestemmelser og sædvaner, når
blot Du i Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og
når Du kommer til denne kirke, gør det i egen person. Intet menneske
må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, reservations-, forbuds- og
bestemmelsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister
sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den
almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 19. juni i vort (pontifikats) første år.
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Pave Clemens 6. pålægger provst og dekan ved St, Adelbertkirken i Aachen og
sakristanen ved kirken i Avignon at indføre magister Niels Drukken i et kanonikat
ved St. Mariekirken i Aachen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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å samme måde1) til vore elskede sønner, . . provst og . . dekan
ved St. Adelbertkirken i Aachen, Liège stift, og . . sakristan ved
kirken i Avignon, hilsen o. s. v.
Din boglige lærdom o. s. v. indtil i egen person1). Derfor pålægger vi
Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller
flere andre med vor myndighed skal skaffe samme Niels eller hans be
fuldmægtigede på hans vegne anerkendelse fra nu af som kannik og
broder i nævnte kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i
kapitlet i denne kirke med fuld kanonisk ret, og at I ligeledes efter for
nævnte godtagelse med fornævnte myndighed sørger for med al ret og til
behør at overdrage og anvise fornævnte Niels den præbende, der afos, som
ovenfor omtalt, er reserveret ham i samme kirke, hvis en sådan dengang, da
vi foretog reservationen, var ledig eller fra da af blev ledig, eller når den
måtte blive ledig. I skal fremdeles indføre ham eller nævnte befuldmæg
tigede for ham i faktisk besiddelse af nævnte præbende og dens omtalte
ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt
ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder
og oppebørsler af fornævnte kanonikat og præbende, uanset alt det oven
for anførte, eller om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre
i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke
skal kunne rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et apo
stolisk brev, som ikke fuldstændig og ord til andet omtaler denne bevil
ling, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod,
med kirkens straf under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 227.
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Pave Clemens 6. overdrager magister Henrik v. Unna et kanonikat ved St.
Cassiuskirken i Bonn og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds, imod at
han afstår sognekirken i Fakse i Roskilde stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Henrik v. Unna, kannik ved St. Cassiuskirken i
Bonn, Köln stift, magister artium, hilsen o. s. v.
Din boglige lærdom, Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre dyders
gaver, for hvilke Du anbefales os ved troværdigt vidnesbyrd, kræver,
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at vi viser Dig nådig gavmildhed. Idet vi derfor i betragtning af Dine for
nævnte fortjenester ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig
med apostolisk myndighed et kanonikat i St. Cassiuskirken i Bonn, Köln
stift, (
)J) vor ærværdige broder ærkebispen af Köln og vore elskede
sønner kapitlet i denne kirke (
) i egen person, eller at Du vides at
besidde et kanonikat og præbende ved Roskilde kirke og sognekirken i
Fakse, Roskilde stift. Men efter at Du i kraft af denne vor nåde har opnået
ukæret besiddelse af nævnte præbende ved kirken i Bonn, er det vor vilje,
at Du fuldt ud, således som Du frit har tilbudt det, skal afstå fornævnte
sognekirke, der som forudskikket er i Din besiddelse, og som vi fra da af er
klærer for ledig. Intet menneske (---- ) Paulus’ vrede. Givet i Avignon den
19. juni i vort (pontifikats) første år.
1) for de forkortede formler se nr. 227.
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Pave Clemens 6. pålægger provsten ved Apostelkirken og dekanen ved St. Andreaskirken i Köln og kantoren ved kirken i Paris at indføre magister Henrik v. Unna

som kannik ved St. Cassiuskirken i Bonn.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner provsten ved Apostelkirken
og dekanen ved St. Andreaskirken i Köln, og . ., kantor ved kirken
i Paris, hilsen o. s. v.
Din boglige lærdom o. s. v.1) indtil erklærer for ledig. Derfor pålægger
vi Eder (---- )2) samme Henrik eller hans stedfortræder i hans navn aner
kendelse som kannik og broder i nævnte St. Cassiuskirke (---- ) fornævnte
Henrik den præbende (---- ) udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 229. — 2) for de forkortede formler se nr. 228.
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1342. 22. juni.

Tage Drengsen kvitterer munkene i Løgum for indløsning af en pantsat gård i

Visbjærg.
Afskrift i Løgumbogen.

T^age Drengsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
JL Alle skal vide, at jeg har givet nærværende brevviser Mads Tyge-

185

[Sommeren 1342]

Nr. 233

sen fuldmagt til i mit navn at tilbagegive og tilbageskøde munkene i
Løgum en gård i Visbjærg med alt dens tilliggende, rørligt og urørligt, og
med dens fulde rettigheder, hvilken gård nævnte munke pantsatte til
Torsten Povlsen for 12 pund sterling, hvorefter samme Torsten på lignende
måde overlod samme gård til Esger Storm, som på nævnte måde pant
satte den til mig for denne pengesum, nemlig 12 pund sterling, men da nu
fornævnte munke helt og fuldt har betalt mig pengene, giver jeg dem
med dette brev fuld kvittering for samme 12 pund sterling. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1342 lørdagen før St. Hansdag.
1342 Omkr. 24. juni.
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Hansestæderne beslutter, at ingen tøndemager må udføre træ til reparationer af
tønder på Skanør eller lave tønder der.
Afskrift i Wismararkivet.

det Herrens år 1342 omkring St. Hans har søstæderne i enighed ved
taget, at ingen tøndemager må føre tøndetræ, med undtagelse af tønde
bånd, til Skanør til udbedring af tønder, ejheller må de forfærdige tønder
der. Straffen herfor skal stå til enhver stads rådmænd.

I

[1342 sommeren]1) Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lund meddeler hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg, at
kong Magnus af Sverige på hans forespørgsel har erklæret, at der kun vil blive

lagt hindringer i vejen for købmænd fra de stæder, med hvem kongen er i krig.
Original i Lüneburg.

eder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til den stor
mægtige fyrste herr Otto, hertug af Braunschweig og Lüneburg, hilsen
med hæder og ønsket om at være til behag i alt.
Vi har modtaget Eders brev med det indhold, at nogle købmænd har
klaget over, at de har lidt stor skade på grund af krigen mellem Lübeckerne
og fyrsterne, og indeholdende bøn om, at vi vilde værdiges at intervenere
til fordel for disse købmænd hos vor herre, kongen af Sverige. Vi, som er
rede til at være Eder til behag, har derfor, så godt vi kunde, underrettet
vor herre konge om det fornævnte forhold; han svarede, at han ikke
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havde lagt eller vilde lægge hindringer i vejen for nogen købmænd,
undtagen dem fra Hamborg, Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og
Greifswald, som er hans åbenlyse fjender, men købmænd andetstedsfra
kunde, som han forsikrede og tilkendegav for os, i sikkerhed komme til
nævnte vor herre konge og søge deres gavn. Lev vel i Kristus. Skrevet i
Lund under vort sekret.
1) ifølge sagforholdet må brevet være udstedt før 1342 13. oktober, jf. nr. 260—61
og Detmar under 1342, og det er derfor dateret til 1342 om sommeren.

[1342]. 15. juli.
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Biskop Jens af Roskilde har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede magister

Bonaventura fra Adria.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

en 15. juli besøgte herr Jens, biskop af Roskilde, for de sidst forløbne
tre år det apostoliske sæde ved sin befuldmægtigede magister Bona
ventura fra Adria.

D
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1342. 19. juli. København.

Biskop Jens af Roskilde henlægger kirken i Strø til Mikkel Jensens præbende i

Roskilde domkirke.
Original på universitetsbiblioteket.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til sin elskede
kannik i Kristus herr Mikkel af Roskilde, hilsen med den herre
Jesus Kristus.
Du har i Din ydmyge ansøgning påvist over for os, at Din præbende,
som Du for tiden på kanonisk vis sidder inde med i vor kirke i Roskilde,
i den grad er ussel og fattig med hensyn til sine indkomster og afgifter,
at Du ikke kan have et sømmeligt underhold af dem. Men da det er rime
ligt og nødvendigt for vor kirke i Roskilde, som overgår de øvrige kirker
i Roskilde stift ved sin fornemheds rang, at den har velegnede kanniker,
som udmærker sig både ved sædernes renhed og kyndighed i videnskaben,
og da det er med god grund, at der skaffes sådanne passende og de bedst
mulige kirkelige embeder, henlægger vi efter omhyggeligt at have over
vejet fornævnte vor Roskildekirkes nytte og tarv med vort Roskildekapi-
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tels samtykke sognekirken i Strø i vort stift, til hvilken vi har fuld patronatsret, med alle dens rettigheder og tilliggender til Din fornævnte præbende til evig tid med dette brev. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige
med vort fornævnte Roskildekapitels segl hængt under dette brev. For
handlet og givet i København i det Herrens år 1342 sidste fredag før
jomfruen St. Margretes dag.

1342. 22. juli. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. bemyndiger bispen af Odense til at give præstesønnen Daniel

Nielsen dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | Hl vor ærværdige broder biskop (Niels) af Odense hilsen.
JL I vor nærværelse har vor elskede søn Daniel Nielsen, skolar i Dit
stift, der forsikrer, at han ønsker at optages som stridsmand i det gejstlige
stridssamfund, ydmygt bønfaldet os om barmhjertigt at værdiges at meddele
ham dispensation for den mangel ved hans fødsel1), som han lider under ved
at være født af en præst og en ugift kvinde, så at han uanset denne mangel
kan forfremmes til alle grader og opnå et gejstligt embede, endogså med
sjælesorg. Da nu samme Daniel, som vi har ladet prøve nøje i boglig lær
dom ved bestemte af os dertil beskikkede eksaminatorer, er befundet til
strækkeligt egnet på det felt til at opnå et gejstligt embede, men vi ikke har
kendskab til denne skolars levned og vandel, bemyndiger vi med apostolisk
brev Dig, vor broder, som vi nærer fuld tillid til med Herren, til omhygge
ligt at overveje alle omstændigheder, som bør iagttages, når det gælder
en persons egnethed, og hvis nævnte Daniel iøvrigt er egnet og ikke
efterligner sin faders skørlevned, men ved god vandel og levned og andre
fortjenester anbefales til at opnå en sådan dispensations nåde, da at
meddele ham dispensation i denne sag med vor myndighed, efter hvad
Du med Gud finder gavnligt for hans sjæls frelse. Givet i Villeneuve den
22. juli i vort (pontifikats) første år.
1) se nr. 224, note 1.

1342. 22. juli. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. bemyndiger bispen af Odense til at give præstesønnen Jakob
Ullam dispensation for uægte fødsel.

Nr. 238

22. juli 1342
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

* I Hl vor ærværdige broder biskop (Niels) i Odense, hilsen o. s. v.
JL I vor nærværelse, har vor elskede søn Jakob Ullam, skolar fra Dit
stift, (---- )J). Da nu samme skolar o. s. v. indtil kendskab til sammes vandel
O. S. V.2).

1) for den forkortede formel se nr. 236. — 2) jf. nr. 236.
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1342. 22. juli. Villeneuve.

Pave Clemens 6. bemyndiger bispen i Ribe til at give præstesønnen Niels Madsen

dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

i Hl vor ærværdige broder biskop (Jakob) af Ribe hilsen.
JL I vor nærværelse har vor elskede søn Niels Madsen, skolar i Dit
stift, (—)J). Da nu samme skolar (—)J) hans sjæls frelse. Givet som oven
for2) .
1) for de forkortede formler se nr. 236. — 2) jf. nr. 236.
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1342. 22. juli. Villeneuve.

Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebispen af Lund til at give præstesønnen Jens

Assersen dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund hilsen og apoJL stolisk velsignelse.
I vor nærværelse har vor elskede søn Jens Assersen, klerk i Dit stift,
ydmygt bønfaldet os om barmhjertigt at værdiges at meddele ham dis
pensation for den mangel ved hans fødsel1), som han lider under ved at
være født af en præst og en ugift kvinde, — han, som ligeledes, men dog,
som han forsikrer, på lovlig vis, lod sig udmærke med det gejstlige tegn
under fortielse af fornævnte mangel, — så at han uanset denne mangel og
det øvrige nævnte kan forfremmes til alle grader og opnå et gejstligt
embede, endogså med sjælesorg. Da nu samme gejstlige (---- )2) hans sjæls
frelse. Givet som ovenfor3).
i) se nr. 224, note 1. — 2) for den forkortede formel se nr. 236. — 3) jf. nr. 236.

i. august [1342]
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1342. 22. juli. Villeneuve.
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Pave demens 6. bemyndiger ærkebispen Peder af Lund til at give præstesønnen

Svend Olufsen dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund.
I vor nærværelse har vor elskede søn Svend Olufsen, klerk i Dit
stift, (---- )*) ugift kvinde, og som ligeledes under fortielse af denne mangel
og uden tilladelse af sin stiftsbiskop, men iøvrigt på lovlig vis lod sig ud
mærke med det gejstlige tegn, så at han uanset denne mangel og det
øvrige nævnte kan forfremmes (---- )*) hans sjæls frelse. O. s. v.2).

T

1) for de forkortede formler se nr. 236. — 2) jf. nr. 236.

1342. 22. juli. Villeneuve.
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Pave demens 6. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give præstesøn

nen Eggerd Nannesen dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop (Hellembert) af Slesvig hilsen og
apostolisk velsignelse.
I vor nærværelse har vor elskede søn Eggert Nannesen, skolar i Dit
stift, (---- )!) hans sjæls frelse. O. s. v.2).

T

1) for den forkortede formel se nr. 236. — 2) jf. nr. 236.

[1342]. 1. august. München.
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Kejser Ludvig 4. takker rådet i Lübeck for den hjælp, det har ydet hans søn,

markgreve Ludvig af Brandenburg, og kong Valdemar af Danmark, og lover at
sende flere tropper til Lübeck.
Original i Lübeckarkivet.

i Ludvig af Guds nåde romersk kejser, til alle tider Rigets forøger,
byder de vise mænd . ., rådmænd i Lübeck, vore kære trofaste
mænd, vor nåde og alt godt.
Vi takker Eder for de varige og faste og trofaste tjenester, som I viser
og yder os og vor søn markgreven og kongen af Danmark, og som vi altid
vil takke Eder for, sålænge vi lever, og vi sætter vor lid til Eder, at I ikke
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vil falde fra os eller kongen, da vi gerne vil erstatte Eder omkostninger og
besvær, når I trænger til vor nåde og støtte. Da I også har bedt os om,
at vi skal lade Eder vide, hvordan fyrsten af Mecklenburg skiltes fra os,
meddeler vi Eder, at han skiltes fra os i venskab og elskværdighed, så at
han vil være os behjælpelig i alle de forhold som angår os, vor søn kongen
og også Eder, og vi har fuld tillid til, at han gør det, og har også mindet
ham derom med vort brev1). Vid også, at vi har sendt Henrik v. Rischach,
vor søns hofmester, med væbnede mænd til Eder, og at vi straks vil sende
Eder mere mandskab, og vi beder Eder, at I lader dem være Eder anbe
falet, og at I behandler dem med trofasthed, som I gør det med andre af
vore tjenere, som er hos Eder. Vid også, at vi har sendt stæderne et alvor
ligt brev1) på den måde, som I har bedt os om. Givet i München, tors
dagen før Oswaldi [dag].
1) kendes ikke.
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[1342]. 1. august. München.

Markgrev Ludvig af Brandenburg takker rådet i Lübeck for den hjælp, det har

ydet ham og kong Valdemar af Danmark, og giver oplysning om visse troppefor
skydninger.
Original i Lübeckarkivet.

udvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz o. s. v.,
J til de forstandige og gode mænd, vore oprigtigt elskede borgmestre
og rådmænd i staden Lübeck vor gunst og nåde til fremgang i alt.
For Eders redebonne villighed og troskab, som I hidtil har vist os og
vor svoger Valdemar, Danmarks konge, og i fremtiden vil vise, takker vi
Eder mangfoldigt, og såsom I i Eders brev har ansøgt os om, at vi, så
indstændigt vi formåede det, skulde tilskynde Albrecht af Mecklenburg og
søstæderne til at fremme samme vor svogers og Eders tarv, og med så
indstændige bønskrifter som vi formåede, vilde give dem underretning,
har vi, og vil vi, således som vi har forstået indholdet af Eders brev, sende
dem vore breve med anmodning og kraftig opfordring hertil. Ydermere
skal I vide, at herr Albrecht af Mecklenburg og vi er skiltes således, at vi
nærer fuld og ubetinget tillid til ham om alt godt1). Endelig hvad angår,
at I har skrevet til os om bevæbnede folk, så skal I vide, at vi har sendt
Henrik von Rischach, vor høvedsmand, med dem af vore folk, som vi da
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kunde få fat i, til Mark Brandenburg, og vi lader nu igen overføre nogle
af vore folk til Henrik von Rischach og til vore lande. Men hvis der ikke
skulde blive brug for ham og de nævnte af vore folk hos os, vil vi pålægge
ham, at han i vort navn trofast skal adlyde og tjene Eder i alle Eders og
vor nævnte svogers vanskeligheder. Derfor anmoder og beder vi indstæn
digt Eder, vore tro og forstandige mænd, om at I, ifald vi sender Eder
nogen, da — således som I hidtil har gjort det — i troskab vil lade dem
være Eder anbefalet som Eders venner2). Ydermere vil vi underrettes om,
hvad der måtte tilstøde Eder af ubehageligheder og vanskeligheder, vi
skal da, hvis vi på nogen måde kan, komme til Eder med vor hele magt.
Givet i München på dagen før St. Peter i lænker.
1) den 11. august 1342 overtog Albrecht og Johan af Meklenburg fogediet over
Lübeck for 3 år mod en årlig ydelse af 200 mark sølv, jf. Mekl. UB. IX nr. 6227. —
2) den 17. august 1342 udskrev grev Henrik 1. af Holsten almindeligt landeværn i
Holsten mod denne truende brandenburgske troppekoncentration i Lübeck, jf. Schlesw.Holst. Reg. u. Urk. IV nr. 65—71; sml. også Detmar under 1342 og Reinhardt, Valde
mar Atterdag 117.

1342. 5. august.
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Officialen i Paris vidimerer et brev af 18. sept. 1284 om det danske studenterhus
i Paris.
Afskrift i Det kgl. Bibliotek (dansk oversættelse fra 16. årh.).

fficialen i Paris hilser alle, der får dette brev at se eller hører det læse,
med vor Herre.
I skal vide, at vi år 1342 efter Guds byrd mandag efter St. Peter i lænker
har set et brev, der er skrevet her nedenunder og lyder således: Officialen
i Paris hilser alle, til hvis kundskab dette brev må komme (o. s. v. =
DRB 2. rk. III nr. 105). Denne transsumpt og udskrift har vi ladet fore
tage under Paris bispegårds1) segl, idet ingens rettigheder herved er
blevet krænket. Givet fornævnte år og dag.

O

1) oversættelsens »ritterdoms« må bero på en misforståelse.

1342. 9. august.
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Niels Buddinge pantsætter Jens Bug to gårde i Buddingefor klæde, hest og våben.
Original på universitetsbiblioteket.
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iels kaldet Buddinge til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode og hæder
lige mand, nærværende brevviser Jens kaldet Bug, for 1172 mark lødigt
sølv for klæde, hest og våben. For denne pengesum pantsætter jeg med
dette brev mine to gårde i Buddinge, en, på hvilken der bor en vis Anders
Toresen, og en anden, en øde gård, liggende syd derfor, med alt deres
tilliggende, nemlig agre, enge, skove og græsgange, hvilke gårde tidligere
er pantsat til ham for 5 mark lødigt sølv for en hest, på den betingelse,
at den rette betalingstermin altid bør være til Mortensdag, og at nævnte
Jens Bug helt og holdent skal oppebære alle frugter og oppebørsler af
dette gods, indtil det indløses af mig, uden at de på mindste måde fra
regnes i gældens hovedstol. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med
segl tilhørende Jens Skave, der af nævnte Niels er anmodet herom, hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1342 dagen før martyren St.
Laurentius’ dag.

N
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1342. 10. august. Udenfor Kalundborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Stralsunds privilegier i Danmark og
giver borgerne ret til at have deres egen foged i Skanør og Dragør.
Original i Stralsundarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle1), såvel efterkommere som nulevende, skal vide, at vi tager nær
værende brevvisere, de velbyrdige og hæderlige mænd, alle borgere og
hver enkelt i staden Stralsund tillige med deres gods under vor fred og
beskyttelse for særligt at forsvare dem, idet vi tilstår dem alle de rettigheder
og friheder, som de vides frit at have fået af vore forfædre, Danmarks kon
ger, og idet vi yderligere skænker dem den særlige nåde, at de i Skanør
eller Dragør må have deres egen foged, som på sin domstol helt og fuldt
skal kunne afgøre alle sager, nemlig alle sager angående slag, sår, stød,
stik og alle stridigheder, dog med undtagelse af de sager, for hvilke nogen
måtte blive overbevist og dømt til at miste hals eller hånd, hvilke sager
særligt hører ind under vor ret. De skal betale told, således som det fra
arilds tid har været sædvane, nemlig en øre skånsk af enhver fiskerbåd og
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to ørtug af samme mønt af enhver læst. De skal have lov til på deres
egne enemærker, nemlig på deres fed, at skære og sælge fint lærred og
klæde i alenmål samt sammesteds at sælge andre varer og drive handel
dermed. løvrigt hvis skibe, tilhørende omtalte borgere, ødelægges eller
lider skibbrud i vort herredømme — hvad Gud forbyde — skal de kunne
bruge og nyde alt deres gods og deres skibe fri for tiltale fra hvem som
helst, og det skal være til deres frie rådighed, så længe de enten selv eller
ved deres medhjælpere formår at arbejde for at bjærge samme. Vi for
byder fast og strengt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af
vore fogeder, sammes officialer eller enhver anden, uanset af hvad stil
ling eller stand han er, på nogen måde vover at forulempe dem imod
denne særlige nåde, som vi har tilstået dem. Til vidnesbyrd herom har
vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet foran borgen Kalund
borg i det Herrens år 1342 på martyren St. Laurentius’ dag i nærværelse
af herr Frederik v. Lochen, vor marsk, og Otto v. Schenkendorf, riddere,
vore kære tro mænd og mange andre troværdige mænd.
1) jf. nr. 38.

1342. 10. august. Ålborg.
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Biskop Svend af Århus henlægger helligåndsalteret i Århus domkirke til kantordømmet sammesteds.
Afskrift i Århusbogen.

vend, af Guds nåde biskop i Århus, til alle, der får dette brev at se,
hilsen evindelig med Gud.
Det sømmer sig og er passende, at de, som er virksomme for og frem
hjælper det gode, opnår frugten af deres møje og glorværdig gengældelses
løn, navnlig der, hvor der med tilbørlig omsorgs iver arbejdes på Guds
kirkes forbedring og gudshusets pryd samt gudstjenestens vækst, hvorfor
det er vor agt, i betragtning af kantordømmets fattigdom og ringe stilling i
vor Århuskirke, ved hvilken vor nævnte kirke i nogen grad kan hindres i
at høste frugten af sin skyldige virksomhed, sin ærværdighed, hæder og
tjenergerning, af et fromt og faderligt sind at afhjælpe en sådan mangel
med de midler og hjælpekilder, som vi ifølge guddommelig indskydelse
bedst er i stand til at sætte ind herimod. Vi henlægger derfor til og forener
det i vor ovennævnte kirke opførte helligåndsalter med fornævnte kantor-
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dømme efter vort kapitels indstændige anmodning og samtykke, dog at den
tilbørlige tjeneste ved alteret opretholdes, og forordner med dette brev nævn
te alters henlæggelse og forening med omtalte kantordømme til evig tid.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl tillige med vort nævnte kapitels
segl hænge under dette brev. Givet i Ålborg i det Herrens år 1342 på
martyren St. Laurentius’ dag.
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1342. 13. august. Helsingborg.
lf Abiornsson, ridder, erkender at skylde Arvid Michelsson 100 gamle mark

U

Givet i Helsingborg i det Herrens år 1342 på
martyren Hippolytus’ dag.
på Bengt Pukes vegne —

Afskrift i det svenske rigsarkiv.
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1342. 15. august. Udenfor Kalundborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, som borgerne i Kampen

tidligere har haft i Danmark og tillader dem at nyde samme retspleje i København,

Dragør og på Revshaleøen, som de før har haft i Skåne.
Original i Kampen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle og enhver, som ser dette brev, sin nåde og alt godt
med oprigtig hilsen i Gud.
For at alle købmænd og forretningsdrivende fra staden Kampen, som vi
på grund af deres fortjenester higer efter at vise særlig gunst og, så længe
vi lever, omfatter med kærlig hengivenhed, og som vi hver og en af al
vor magt, for så vidt det står til os, ønsker at begunstige i deres rettig
heder i al evighed, friere, mere sikkert og hyppigere til deres nytte, fordel
og tarv kan besøge vore landsdeles eller landes enemærker med deres
varer og i handelsøjemed, er det vor vilje, at de fornævnte ligesom i
vore elskede forgængeres tid, nemlig herr Valdemars og de andre danske
kongers tid1), lykkelig ihukommelse, nådigt og frit i vor tid skal nyde
alle de friheder og nåder, både med hensyn til dansk told og til hvilket
som helst andet, som de enten med gammel ret eller efter fornuftig sæd
vane har haft. Vi vil også, at de fornævnte af Kampen nu også i Køben
havn, i Dragør eller på Revshaleøen skal nyde deres egen jurisdiktion,
således som de tidligere har nydt den i Skåne, med al den rettighed, som
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de tidligere har haft. Vi forbyder strengt, at nogen, af hvad stilling eller
stand han end er, såfremt han vil adlyde vore bønner og befalinger, i
dumdristigt vovemod hindrer dem i ovenstående eller drister sig til eller
har til hensigt at forulempe dem med hensyn til denne friheds nåde, hvis
han ønsker at bevare vor nåde ubeskåret. Til vidnesbyrd herom har vi
givet dem dette brev og stadfæstet og bekræftet det med vort sekret.
Givet foran borgen Kalundborg i det Herrens år 1342 på Marie himmel
fartsdag.
1) jf. DRB II 9 nr. 314.

1342. 15. august.
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Stig Andersen, ridder, skøder sit gods Tordrup m. m. til sin broder Uffe Andersen

som vederlag for Sandgrav.
Original i rigsarkivet.

tig Andersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg vil, at det skal stå fast for alle nulevende som fremtidige, at jeg til
nærværende brevviser, min elskede broder Uffe Andersen, med dette brev
oplader mit gods kaldet Tordrup og alt mit andet gods, hvert og et, i Galten
herred, nemlig i Væt, Jebjærg, Værum, Haslum, Tebbestrup samt øde jorder
og et møllested på Ølst mark, tillige med Brofjerding sammesteds med al ret
og vilkår af enhver art, således som overladt mig, ligeledes mit gods i Hovlbjærg herred, nemlig i Årup og i Hovlbjærg med en mølle sammesteds,
fremdeles noget gods af mit i Gerrild i Djurs-Nørreherred, tidligere over
ladt mig af samme Uffe Andersen, samt alt mit gods, hvert og et, i Har
syssel, pantsat til mig til forved1) af Jens Bæg og ikke indløst, med alt
tilliggende til nævnte gods, hvert og et, rørligt og urørligt, og at jeg frit
tilbageskøder ham det til vederlag for hans gods kaldet Sandgrav og
andet gods liggende til nævnte gods Sandgrav, som herr Klaus Limbæk,
ridder, i medfør af min gæld ved ret skødnings adkomst har erhver
vet af samme Uffe Andersen på min herre konges retterting. Jeg overlader
ham det ganske at besidde med rette evindelig, idet jeg forpligter mig og
mine rette arvinger til frit at hjemle nævnte Uffe og hans rette arvinger
fornævnte gods og ganske at befri det for krav fra hvem som helst, såle
des som landets love kræver det, på den betingelse, at hvis omtalte Uffe
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Andersen eller hans arvinger i medfør af noget retskrav mister nævnte
gods eller nogen del af det, da lover jeg og binder med dette brev mig og
mine arvinger til usvigeligt at ville erstatte oftnævnte Uffe og hans ar
vinger det gods han, som anført ovenfor, måtte miste med andet jævn
godt gods, uden enhver anledning til modsigelse, og at ville hjemle ham
det frit for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl
tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig den ærværdige fader i
Kristus, herr Svend, af Guds nåde biskop i Århus, og herrerne Peder
Vendelbo, Uffe Nielsen og Klaus Limbæk, riddere, Lars Truedsen, Jens
Kås og Godeke Mogensen, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1342 på dagen for den glorrige jomfru Marias himmelfart.
1) jf. nr. 22 note 3.
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1342. 27. august. København.

Kong Valdemar 4. Atterdag giver lejde til købmænd og fiskere (fra Kampen)T) til

at komme til hans lande for handelens og fiskefangstens skyld.
Original i Kampen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev giver og tilstår alle køb
mænd, fiskere og alle andre, hver og en, der driver handel, og som ikke
volder os eller vore tab, hvor de end opholder sig, fuld sikkerhed og
sikkert lejde for vort og vore folks vedkommende samt for deres vedkom
mende, som vil gøre eller undlade at gøre noget for vor sag, til at komme til
vort riges lande, som vi sidder inde med, til at blive og opholde sig samme
steds, til frit at drive deres handel og fiskeri og udføre alle deres forret
ninger, samt til derfra at vende tilbage til deres eget under forbehold for
os af vore rettigheder, som fra gammel tid har været overholdt med hensyn
til lov og ret i vore forfædres, Danmarks riges kongers tid. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i København i
det Herrens år 1342 på dagen før den salige Augustinus biskop og beken
ders dag.
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Uffe Pedersen af Eggelstad skøder alt sit gods i Rodinge til provst Holger i

Lund.
Vidisse i rigsarkivet.

ffe Pedersen af Eggelstad til alle, der får dette brev at se, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at jeg til den hæderværdige mand herr Holger, provst
ved kirken i Lund, har skødet, afhændet og til hans hånd frit har opladt
mit gods i Rodinge, nemlig en gård, som Åge Låle foregående år fæ
stede af mig, og en mølle kaldet Kurre, som jeg i kraft af forvedspant1) har
retmæssigt skøde på af den gode mand Peder Gerbo i Fårs herred, såle
des som fyldigere indeholdes i Peders herom affattede brev, med alle
tilliggender til samme gods, idet jeg forpligter mig til i overensstemmelse
med landets love at hjemle denne herr Holger fornævnte gods for krav
fra hvemsomhelst. Jeg forpligter mig ligeledes til at skøde denne herr
Holger eller hans visse sendebud fornævnte gods på Fårs herredsting,
når som helst jeg opfordres af samme. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1342 dagen før den salige
Egidius’ abbeds og bekenders dag.

U

1) jf. nr. 22 note 3.
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Helge Assersen y borger i Lund, skøder gods i Ronnebergs herred til provst Holger

i Lund.
Registratur i rigsarkivet.

remdeles et brev om at Helge Assersen, borger i Lund, skødede alt
sit gods i Håljarp i Ronnebergs herred og i Torrlosa til provst Holger
i Lund.

F

1) denne udaterede registratur er her placeret sammen med foregående skøde til
provst Holger; begge breve fandtes senere i Krognosarkivet, jf. Danske Adelige Brev
kister 178; det registrerede brev kan dog have været fra et hvilkensomhelst tidspunkt
indenfor Holgers embedstid som provst (1325—1350).

1342 9. september (Skånebrevfortegnelsen). Året skal rettes til 1392.
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1342. 21. september.

198

Jens og Peder Larsen giver Thomas Gröpeling fuldmagt til at afslutte en handel
med rådet i Lübeck om deres kogge Hwittenberg.
Original i Lübeckarkivet.

ens Larsen og Peder Larsen til alle, som ser dette brev, hilsen med
Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har givet nærværende brevviser Thomas
kaldet Gröpeling fuldmagt til at handle og afslutte en handel med rådmændene i Lübeck om vor kogge Hwittenberg, idet vi vil godkende, hvad
samme Thomas måtte foretage i vort navn desangående. Givet under
vore segls vidnesbyrd i det Herrens år 1342 på apostelen St. Mathæus’ dag.
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13<4>2 [efterår]1).

Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgere og bymænd i Ålborg og Hasseris

under sin beskyttelse og giver dem en række privilegier samt stadfæste de privilegier,

de har fået af tidligere konger.
Afskrift på universitetsbiblioteket (efter en gammel oversættelse).

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug i
Estland, greve i Holsten og Stormarn2), til alle, som ser og læser
dette brev, og til alle fogeder og embedsmænd, som findes i vort rige,
kærlig hilsen og vor nåde.
I skal vide, at vi har taget og annammet nærværende brevvisere, vore
elskede borgere og bymænd i Ålborg og Hasseris under vor beskyttelse,
for særligt at forsvare dem og hjælpe dem til deres ret. <1) Vi under dem,
at de, overalt hvor de kommer i vort rige, må være fri og kvit for betaling
af told, som kaldes bundgæld3), torveørtug4) og al anden told og tynge,
undtagen på vort Skanørmarked. <2) Fremdeles under vi dem af vor
særlige gunst og nåde, at så tit og ofte sandemænd i samme by bliver lovligt
fældet eller underkendt på deres sandemænds tog5), da skal hver af dem
med rette svare os 4 mark penge og ikke mere. <3) Fremdeles skal den af
Eders sandemænd, som er ude i sit erhverv og ikke i byen på tinge, når
han skal gøre sit tog i lovlige sager, som sker inden for deres byfred, og
nogen står frem og beviser hans lovlige forfald, ikke miste sin boslod,
men så snart han kommer på tinge, skal han gøre sit tog på sagen, som
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de andre sandemænd gjorde deres. <4) Fremdeles så tit og ofte, som 8
sandemænd i byen bliver tilsagt og det tilfalder dem at gøre deres tog i
lovlige sager, da skal de ikke miste deres boslod, medmindre de bliver
underkendt ved bispens og nogle bymænds dom og brev, at de har gjort
uret tog. <5) Fremdeles skal borgere i Ålborg, som bryder deres fred, så
at de sårer og alvorligt mishandler nogen, med rette efter vor gamle lov
give os 40 mark og byen 40 mark, dog således, at om borgerne kives ind
byrdes, da viser vi dem den særlige nåde, at en hvilken som helst borger i
Ålborg, som sårer sin medborger, for et sår under dobbel blot skal
give vor lensmand på vore vegne 3 mark penge, medmindre han bliver dømt
for hærværk eller med sandemændstog til at give mere o. s. v. (6) Fremdeles
fastsætter vi også, at ingen bymand eller borger i Ålborg, den ene eller
anden, fattig eller rig, mand eller kvinde, skal tage nogen riddermands
mand eller nogen indflydelsesrig mand fra en landsby til sin værge i
nogen måde. <7) Fremdeles fastsætter vi også med dette vort åbne brev,
at alle gæster6), som kommer til Ålborg og bliver der om vinteren og har
deres varer der, skal være pligtige til at betale og udrede al vor kongelige
tynge og hjælp sammen med vore borgere hvert år, de opholder sig der;
og det er vor vilje, at ingen af gæsterne skal være fri tagne for samme tynge
og udredning. (8) Fremdeles forbyder vi, at nogen af de nævnte gæster,
som ikke er bymand sammesteds, skal vove at sælge klæde eller andre
købmandsvarer i alental eller detailsalg uden på markedsdage, som sæd
vane er fra gammel tid, og hvem der forser sig herimod, skal gøre fyldest
derfor efter byens ret og vilkår. <9) Fremdeles en hvilken som helst borger
eller bymand, der sætter sin medborger borgen for gæld eller andre sager,
skal opfylde, hvad han har aftalt, i samme by til fastsat tid. <io> Og
bliver nogen stævnet eller påmindet eller tiltalt af vore fogeder eller embedsmænd eller lensmænd for gæld eller nogen anden sag, som han
skylder vore borgere, og går han bort uden at rette for sig og uden at
ville søge en afgørelse i mindelighed eller efter retten, da skal han være
pligtig at give os tre mark og sagsøgeren tre mark. <ii) Fremdeles skal
den bymand, som fæster lov7) overfor nogen borger fra Ålborg, enten i
byen eller udenfor, være pligtig at opfylde den lov i Ålborg by. <12) Frem
deles skal den borger, der har gods på landet og tjenere8) boende der,
ikke tilsiges af vore fogeder eller embedsmænd til at deltage i sandemændseller nævningetog i nogen måde. (13) Fremdeles forbyder vi strengt, at
nogen af vore fogeder eller embedsmænd fanger eller griber nogen af
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vore borgere i Ålborg for nogen sag eller brøde, hvis hans gods og brofjæl9) er så omfattende, at han kan bøde for sine gerninger, eller hvis han
kan få nogen af sine medborgere, der kan gøre fyldest, til at gå i borgen
for, at han skal fyldestgøre det, han har forbrudt. (14) Fremdeles skal
ingen af vore fogeder, lensmænd eller embedsmænd med lovdag eller
anden tingdele10) stævne, besvære eller tvinge vore borgere i Ålborg til at
forfærdige noget værn omkring byen eller opkaste grave, opføre pali
sader, bygge broer og lægge gader eller rense disse. Men når tiden kræver,
at disse arbejder udføres, da skal almuen11) tilsiges af borgmester og råd,
og de skal udføre arbejdet under den bøde og straf, som herfor plejer at
være givet. <15) Fremdeles er det vor vilje, at de må bruge deres fædrift
fri og kvit for hver mands tiltale, således som de bedst plejer at have det
fra gammel tid. (16) Fremdeles, når samme bymænd bliver tilsagt at
yde os nogen hjælp eller tjeneste, fda skal de gøre det, som deres skyld
og udgift tilsiger med undtagelse af vor skyld og udgift, ligervis som samme
borgere og bymænd skal yde os hjælp og tjeneste, når vi tilsiger demf12).
<17) Fremdeles vil vi også fastsætte, at når nogen mand har nogen sag
med samme bymænd og borgere i Ålborg, (nemlig) hærværk, ran eller
andre sager, skal de ikke forfølge samme sager med enten vore breve13)
eller til landsting eller herredsting; men samme sager skal forfølges på
deres byting i Ålborg med den rette kyndighed, som det sig bør. <18)
Fremdeles skal ingen stævne samme borgere ud af byen, uden at vi til
siger, at de skal være i vor og rigets tjeneste og have forfald (i byen).
Fremdeles må den som sagsøges med urette i nogen måde og fæster lov for
sagen, tage gode mænd til sig og værge sig med højeste ed, som det sig
bør. <19) Fremdeles må enhver, der sagsøges uden grund og fæster lov
for sagen, tage mænd til sig og værge med sin højeste lov, som det sig bør.
<20) Derudover vil vi, at samme borgere og bymænd i Ålborg og Hasseris
skal have, nyde og beholde fri nåde og beskyttelse, friheder, rettigheder,
privilegier og begunstigelser, som de fra gammel tid har erhvervet af
høj bårne fyrster og konger, vore forfædre, således som deres breve og pri
vilegier bedst og udførligst indeholder og udviser, og vi stadfæster samme
privilegier med dette vort åbne brev, idet de skal forblive ved deres fulde
magt, og idet vi strengt ved vor gunst og nåde forbyder, at nogen af vore
fogeder og embedsmænd eller nogen anden skal fortrædige, besvære eller
forulempe samme bymænd og borgere eller hindre dem med hensyn til
nogen af de fornævnte artikler, såfremt de vil nyde vor nåde og undgå
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vor kongelige hævn og vrede. Til vidnesbyrd er vort segl hængt neden
for dette brev. Skrevet i Ålborg i det Herrens år 13(4)2.
1) privilegiet har i den sene overlevering årstallet 13 ... 2, hvilket må udfyldes 1342. —
2) den særegne kongetitel: »Greve af Holsten og Stormarn« må hidrøre fra den politiske
konstellation i efterår 1342, jf. G. A. Christensen i Hist. Tidsskr. 11. rk. IV p. 69. —
3) afgift af flydende varer, der solgtes i tønder. — 4) torveafgift. — 5) d. v. s. edelige
vidnesbyrd. — 6) d. v. s. fremmede købmænd. — 7) d. v. s. aflægger ed på at ville stå
til rette på tinge. — 8) d. v. s. fæstebønder. — 9) her brugt i betydningen grundejendom.
— 10) d. v. s. forfølgning på tinge. — 11) d. v. s. det menige borgerskab. — 12) fda
skal de . . . tilsiger demf, rimeligvis en forvanskning af den oprindelige latinske tekst. —
13) d. v. s. på kongens retterting.
1342 30. september, Reg. Dan. nr. *1822. Brevet vedrører interne femerske forhold og
udelades af DRB.

1342. 1. oktober. Randers.
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Biskop Svend af Århus udsteder en forordning om interdikt og banlysning i til
fælde af voldelig fremfærd mod gejstlige personer og gejstligt gods.
Afskrift i Århusbogen.

vend, af Guds barmhjertighed biskop i Århus, og hele kapitlet samme
steds til alle i sit stift hilsen med alles frelser.
I skal vide, at vi har ladet en nylig udstedt forordning udsende1), i hvilken
nedennævnte artikler indeholdes: når som helst en kannik i vor kirke eller
en gejstlig person, der beklæder en dignitet, tages til fange inden for vort
stifts grænser, da skal almindelig indstilling af gudstjenesten finde sted over
hele vort stift, indtil den tilfangetagne gejstlige person er sat på fri fod og
passende oprejsning for et sådant overgreb er ydet. Fremdeles hvis andre
gejstlige i vort stift inden for de højere grader tages til fange af lægfolk,
da skal på de steder i vort stift, hvor de nævnte gejstlige holdes fangne,
og hvorigennem de føres, ligeledes gudstjenesten indstilles, indtil der er
ydet en passende bod for, hvad der er sket. Fremdeles alle, hver og en,
som med væbnede mænd eller bueskytter befæster, besætter og bemægtiger sig kirketårne eller kirker for at gøre dem til fæstninger og forsvars
værker uden deres prælaters og kapitlers bemyndigelse, billigelse og sam
tykke, skal ved selve handlingen pådrage sig banlysnings dom tillige med
deres tilhængere, hjælpere og rådgivere hver og en, og på de steder i vort
stift, hvor de gør ophold, eller hvor de har varig bopæl med deres under
givne, skal gudstjenesten ligeledes indstilles, og de skal ikke løses fra
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fornævnte dom, før den derved forvoldte skade er gjort god igen. Frem
deles: alle de, som berøver klerke og gejstlige personer i vort stift alle
deres ejendele eller en betydelig del af disse eller røver afdøde klerkes
gods eller pålægger disses undergivne redskud2) og uvante byrder eller
bemægtiger sig kirkens indtægter med vold eller uretmæssigt fjerner, hvad
der gemmes på indviede steder, eller griber mennesker, der har søgt til
flugt i kirkerne eller befinder sig på steder med asylret, uden at der fore
ligger tilfælde, hvor det er tilladt ifølge lov og ret3), eller slæber dem ud
derfra eller befaler, at de skal gribes eller slæbes ud, eller ved at und
drage dem mad og drikke tvinger dem til selv at forlade de hellige steder
eller med stort følge af heste og svende trænger ind på præsters og gejst
liges gårde af nid, had og nag for på samme sted at plyndre og fortære
disses forråd, med det formål ved slig afpresning at tvinge dem til at give
sig noget eller ved sådan voldsfærd at bringe dem til at slutte sig til dem
eller at handle til fordel for dem — alle sådanne skal ved selve handlingen
pådrage sig banlysnings dom, og de, om hvem det er notorisk, vil offent
ligt i kirkerne blive udråbt som banlyste og skal, indtil tilbørlig oprejs
ning er ydet, være berøvet nydelsen af sakramenterne for deres livstid,
syndsforladelse på dødslejet dog undtaget, og når de er døde, må de undvære
en kristen begravelse. Fremdeles skal gudstjenesten indstilles i det sogn eller
i de sogne, hvor fornævnte røvere viser sig eller opholder sig og hvor
ejendelene, der således er frataget gejstlige eller røvet fra afdøde, føres
hen og tilbageholdes, indtil de nævnte ejendele tilbagegives og passende
oprejsning ydes. Thi således skal deres forvirring vokse med den større
brøde. Ydermere hvis præster i vort stift, hvem vi under påberåbelse af
den hellige lydigheds pligt pålægger at overholde nærværende statut efter
dens tilbørlige ordlyd, forsætligt forholder sig forsømmelige og efterladende
over for dens ovennævnte bestemmelser, har vi besluttet, at de skal løbe
fare for at miste deres stilling og deres embede. Givet i Randers under vore
segl i det Herrens år 1342 på bekenderne St. Remigius’ og hans fællers dag.
i) der er formentlig tale om autorisation af en andensteds udstedt forordning, jf. nr. 150.
— 2) ordet uectigalia i forlægget har været genstand for rettelse og er måske en fejl for tallias,
jf. 150. — 3) de, der havde søgt asyl hos kirker og klostre, kunde kun udleveres, hvis der
var afgivet løfte om, at de ikke vilde blive straffet på liv og lemmer; asylretten omfat
tede dog ikke åbenbare røvere, jf. c. 6 X de immunitate III 49.
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Biskop Jens af Roskilde, dominikanerprioren Jakob og franciskanerguardianen

Lars sammesteds vidimerer junker Ottos brev af 1334 31. maj.
Original i rigsarkivet.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, broder Jakob,
prior for dominikanerne i Roskilde og broder Lars, guardian for francis
kanerne sammesteds, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set og omhyggeligt prøvet nedenfor
afskrevne brev af junker Otto, hvilket var uskrabet, ustunget, ufordærvet
og ubeskadiget i enhver henseende med hans ægte segl hængende under
og ord til andet af indhold som følger: Otto, af Guds nåde de Danskes
junker (o. s. v. = DRB II 11 nr. 133). Vi bevidner, at vi har set det, og
har ladet vore segl bestyrke denne afskrift til yderligere sikkerhed. Givet
i det Herrens år 1342 på St. Remigius’ dag.

B
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Grev Johan 3. beklager sig hos rådet i Stralsund over, at staden begunstiger

kongen af Danmark på bekostning af hans og greverne Henrik 2. og Klaus af
Holstens interesser.
Original i Stralsundarkivet.

i Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn hilser Eder,
rådmænd i Stralsund, i oprigtighed.
Vi har af sandfærdige mænds beretning klart forstået, at I ikke er så
velvilligt indstillet over for vore frænder, greverne og os eller vore til
hængere, som I er over for vore fjender, nemlig kongen af Danmark og
hans mænd; således ser I ikke med velvilje på vore og vore mænds ind
køb af levnedsmidler og andre fornødenheder for vore og vore tilhængeres
penge og penninger og ejheller på udførslen af disse ting. Dette skyldes
dog — det bevidne Gud — ikke vore forseelser, da dog Danmarks konge i
højeste grad ses at gøre os uret, eftersom alle herrer og velbårne mænd
har fuldmagt til at afslutte et fredeligt forlig og afgøre alt på bedste måde
med Eder, således at vi ikke kan anerkende eller tage nogen anden årsag
i betragtning ved disse forhold end kongens ikke ringe og grove anmas
selse2). Vi beder derfor Eder, berømmelige mænd, med eftertryk om, at
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I lader os og vore mænd købe fornødenheder for vore penge i Eders
stad, og at I, hvis nogen af vore tilhængere vil følge os, lader dem efter
deres forgodtbefindende drage ud af Eders havne, således som I vil lade
kongen af Danmark og hans tilhængere drage ud og vende tilbage i
sikkerhed. Men hvis I ikke vil gøre det, skal I skrive til os om vor eller
vore frænders brøde og forseelse — og på samme måde om vore tilhæn
geres — idet vi beder om, at der må gives os endeligt svar i denne sag.
Lev vel i Kristus. Skrevet på Ålholm dagen efter St. Remigius’ dag under
vort sekret.
1) brevet er i Hans. UB. II 310 nr. 706 sat til 1342 under henvisning til, at grev
Johan 3. i løbet af eftersommeren 1342 opgiver sit hidtidige forbund med kong Valdemar
og går over til hans modstandere. Med de i brevet omtalte forestående forligsforhand
linger skulde der sigtes til de forhandlinger, der førte til overenskomsterne af 1342 13.
oktober, jf. nr. 259—63. Svagheden ved denne datering er, at den ikke forklarer, hvorfor
grev Johan allerede den 2. oktober kan gøre krav på samme rettigheder i Stralsund, som
kong Valdemar, byens forbundsfælle. Tidsgrænsen for brevets datering må derfor ud
vides til 1345, da Ålholm i løbet af 1346 gik over på kong Valdemars hænder; selve
året 1346 er udelukket, fordi grev Johan i dette år opholdt sig i Oldenburg. — 2)
denne skarpe karakteristik af kongen er rimeligvis betinget af, at Valdemar i denne tid
ses at kalde sig »greve af Holsten og Stormarn«, jf. nr. 255.
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Greverne Johan 3., Henrik 2., Klaus og Gerhard 3. af Holsten erklærer, at de
har indgivet deres stridigheder med kong Valdemar af Danmark og stæderne Lübeck,

Hamborg, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald til voldgiftskendelse af grev
Günther v. Schwarzburg og ridderne Henrik v. Rischach og Johan v. Buch.
Original i Lübeckarkivet.

1. A-teksten efter Lüb. UB.:

i Johan, Henrik, Klaus og Gerhard, af Guds nåde grever i Holsten
og Stormarn, erkender og bevidner åbenbart med dette brev, at vi
med frivillig tilslutning fra begge sider har overladt vor herre kejserens
og markgreven af Brandenburgs råder, som nu er i Lübeck, at afgøre alle
de sager, som på grund af denne krig giver den agtværdige fyrste kong
Valdemar af Danmark og hans hjælpere, samt stæderne Lübeck, Hamborg,
Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald anledning til klagemål mod os
og vore hjælpere, og som giver os og vore hjælpere anledning til klagemål
mod fornævnte konge og hans hjælpere, samt fornævnte stæder og deres
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hjælpere, især Lange Beienfleth og hans mænd og Lydeke Skarpenberg
og hans mænd. Men kan man ikke få dem alle dertil, så skal i hvert fald
grev Günther v. Schwarzburg, herr Henrik v. Rischach og herr Johan v.
Buch være opmænd herom; de skal ved edsaflæggelse bilægge striden mel
lem os med det gode eller ved retskendelse. Dette skal man bringe til
forlig på samme tid og sted, hvor sagen mellem kongerne af Sverige og
Danmark skal afgøres. Fremdeles skal fyrsterne, ridderne, væbnerne,
stæderne Lübeck, Hamborg, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald,
slotshøvedsmænd og hofmænd1) have hævd på alle trufne afgørelser og
beholde de friheder, breve og rettigheder, som de havde forud, det være
sig ved bevislighed eller (også) ved besiddelse, som retmæssigt kan bevises.
Og disse aftaler og breve skal ikke omstøde nogen aftaler og breve, som er
givet tidligere, men de skal støtte dem. Og alle de aftaler og breve, som er
givet tidligere, skal forblive ved deres magt med hensyn til det, de angår.
Disse kongen af Sveriges og vore og vor hjælperes forhandlinger skal føres
samtidig, kongens i første række og vore og vore hjælperes i forbindelse
dermed. Fremdeles skal vi forebringe vor klage over, hvad vi har at
besvære os over mod kongen af Danmark, stæderne og deres fornævnte
hjælpere, til vore forskrevne opmænd, til førstkommende St. Nicolausdag2)
i staden Rostock og skal overgive det til dem i skriftlig form under vort segl.
Og hvad vi ikke i skriftlig form overrækker dem angående denne krig,
det skal fremtidig være dødt og uden kæremål. Og vi skal derefter under
vor fuldmagt afvente vor afgørelse3) på den dag, som hedder Epiphania
Domini4), i samme stad Rostock. At alle disse foranskrevne punkter skal
stå ved magt fast og ubrydeligt uden nogen slags svig, har vi med hånd og
mund ved vor tro lovet vore forskrevne opmænd og de efterskrevne rådmænd fra de fornævnte stæder, nemlig Sigfred v. d. Brügge, Henrik
Pape, Henrik Bokholt, Konstantin, Nicolaus Schoneken, og Tideman
v. Güstrow, borgmestre og rådmænd af Lübeck, Hellembern og Johan
Ritter af Hamborg, Herman Lise af Rostock, Arnold v. Goldenstede af
Stralsund, Georg Wittenbeke af Wismar og Johan v. Dersekow af Greifs
wald, til de samme stæders hånd, hvorfor vi til et åbenbart vidnesbyrd
har ladet hænge vort segl under dette brev. Og vi Albrecht, hertug af
Sachsen, Adolf, greve af Schauenburg, Nicolaus herr Johans søn og
Bernhard, herrer af Werle, Johan v. Godendorp, Johan v. Siggen, Klaus
v. Rantzau, Henrik v. Gortze, Johan Stake, Markvard Brockdorf, Otto v.
Sietzen, Henrik Spliet, Hartvig Metzeke, Markvard Glusing, Emeke
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v. Wonsfleth, Markvard Breyde, Markvard v. d. Wisch, riddere; Dose v.
Godendorp, Wulf Pogwisch, Lydeke Skinkel, Henrik Glusing, Volrad
Solder, Wulf v. Godow, Markvard Scheel, væbnere; brødrene Anders
og Peder, som kaldes Stygge, brødrene Troels og Jens kaldet Pedersen,
Timme Timmesen, Tyge Vindsen, Jakob Jonsen, riddere; Jens Pedersen,
Ivan Povlsen og Niels Jonsen, væbnere, lover ved vor tro med de for
nævnte grever af Holsten, at alle foranskrevne punkter stedse skal forblive
(overholdt) ubrydelige uden svig, hvorfor vi til et åbenbart vidnesbyrd har
ladet hænge vort segl under dette brev sammen med de fornævnte grever af
Holstens segl. Aftalt og givet i Lübeck år 1342 efter Guds byrd, søndagen
før St. Gallus’ dag.
2. B-teksten efter Liib. UB.:

og ved vor tro lovet
og med os den ædle fyrste Magnus, konge af Sverige, Albrecht, hertug af
Saksen, Nicolaus herr Johans søn og Bernhard, herrer af Werle, og de
ærlige mænd herr Johan v. Godendorp, Johan v. Siggen, Klaus v. Rant
zau, Henrik v. Gortze, Johan Stake, Markvard Brockdorf, Otto v. Siezen,
Henrik Spliet, Hartvig Meseke, Markvard Glusing, Emeke v. Wonsfleth,
Markvard Breyde, Markvard v. d. Wisch, riddere; Dose v. Godendorp,
Wulf Pogwisch, Lydeke Skinkel, Henrik Glusing, Volrad Solder, Wulf
af Godowe, Markvard Scheel, væbnere, overfor fornævnte kong Valdemar
og hans medlovere, som har lovet os i hans brev, og overfor vore opmænd
grev Günther af Schwarzburg, herr Henrik v. Rischach og herr Johan
v. Buch. Til vidnesbyrd om alle disse foranskrevne ting har vi fornævnte
holstenske herrer og alle vore nævnte medlovere af fri vilje hængt vore
segl under dette brev, som er givet og skrevet i Lübeck i året 1342 efter
Guds byrd, søndagen før St. Gallus’ dag.
(enslydende med A indtil slutningen)..... mundtligt

1) de mænd, der er pligtige at yde fyrsten tjeneste. — 2) 6. december. — 3) d. v. s.
den afgørelse, der træffes i vor sag. — 4) 6. januar.
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Grev Henrik 2. af Holsten og væbneren Markvard Stove d. ældre erklærer, at

striden mellem kong Magnus af Sverige og hans tilhængere og de nordtyske stæder

er indgivet til voldgiftskendelse af grev Günther af Schwarzburg og fyrst Albrecht 2.
af Mecklenburg, og lover, at kong Magnus vil overholde denne kendelse.
Original i Lübeckarkivet.
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Staderne Stralsund, Rostock, Wismar og Hamborg erklærer, at de har indgivet
deres stridigheder med kong Magnus af Sverige til voldgiftskendelse af grev Günther

af Schwarzburg og fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg.
Original i Lübeckarkivet.
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Staden Greifswald erklærer at have indgivet sine stridigheder med greverne Johan
3., Henrik 2., Klaus og Gerhard 3. af Holsten til voldgiftskendelse af grev

Günther af Schwarzburg og ridderne Henrik v. Rischach og Johan v. Buch.
Original i Lübeckarkivet.
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Kong Valdemar 4. Atterdag og hans forlovere biskop Svend af Århus, dekanen

Jakob Povlsen i Roskilde m.fl. slutter våbenstilstand indtil 13. december med kong
Magnus af Sverige og hans moder hertuginde Ingeborg.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

i Valdemar som hovedmand og vi Svend, biskop i Århus, Jakob
Povlsen, dekan o. s. v. som garanter vil, at det skal være vitterligt
for alle, hvem dette brev når, at vi med dette brev på vor tro og in
solidum lover den berømmelige herr Magnus, Sveriges og Norges konge,
den berømmelige frue Ingeborg, hertuginde af Sverige, hans moder, og
alle sammes hjælpere og tjenere en ubrydelig, fast og ukrænkelig våben
stilstand både med hensyn til gods og liv, som skal vare fra nu af og indtil
førstkommende St. Lucie dag2) iberegnet. Ydermere skal nævnte konge og
hertugindes mænd ifølge sjællandsk ret og lov ved os genindføres i deres
gods på Sjælland, som er berøvet dem. Fremdeles hvis Sjællands ind
byggere skulde samtykke i at betale os en almindelig afgift, skal de nævnte
genindsatte lige som andre være pligtige af deres gods at bidrage til beta
lingen af denne. Fremdeles skal der afholdes dagtingning i Vordingborg
førstkommende St. Katrine dag3) mellem os eller vore råder og fornævnte
konges og hertugindes råder og greverne Henrik og Klaus af Holsten
eller sammes råder; hvis det der bliver besluttet, at denne våbenstilstand
skal forlænges til førstkommende pinse4), skal vi sikre den for fornævnte
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konge og hertuginde og alle deres hjælpere, som her skal nævnes, Bugislav
og Barnim, hertuger af Stettin, vore kære morbrødre, den velbyrdige
mand, grev Johan af Holsten1), vor højtelskede farbroder, Henrik, Klaus
og Gerhard, ovennævnte grever af Holsten, og Benedikt v. Ahlefeld den
ældre, ridder; men den eller de, som vi eller fornævnte herr kongen af
Sverige eller hans råder eller vore ikke medindbefatter i vor våbenstil
stand på nævnte St. Katrine dag, eller for hvem vi ikke går i borgen med
navns nævnelse, de eller han må selv personligt sikre sig ovennævnte våben
stilstand for deres vedkommende. Fremdeles skal samme herre kongen
af Sverige angående de breve, vi har lovet men endnu ikke givet ham,
tilstå os, at han, sålænge fornævnte våbenstilstand står ved magt, vil
bevare velvillig tavshed derom5). Fremdeles skal herr markgreve Ludvig
af Brandenburg være garant for den første våbenstilstand og for den anden,
hvis den, som nævnt ovenfor, bliver forlænget, overfor fornævnte konge
og hertuginde og overfor alle, som vil gøre eller undlade at gøre noget for
deres skyld, på vore og alle deres vegne, som vil gøre eller undlade at
gøre noget for vor skyld. Frederik v. Lochen, ridder, og Bennike Wolf,
væbner, har i vort navn på tro og love afgivet løfte angående alt dette
overfor fornævnte herre kongen af Sverige med hensyn til den borgen,
som herr markgreven vil stille. Dette brev tilsigter på ingen måde at sætte
tidligere breve eller overenskomster, som vi har givet fornævnte konge og
hertuginde eller truffet med dem, ud af kraft, men tværtimod at bekræfte
disse. Givet o. s. v.
1) da grev Johan først i efteråret 1342 gik over til Valdemars fjender, jf. nr. 259,
må brevet være fra 1342 og efter al sandsynlighed fra tiden omkr. 13. oktober, da der
ved Brandenburgs mægling tilvejebragtes våbenstilstand. — 2) 13. december. — 3) 25.
november. — 4) 1. juni 1343. — 5) jf. nr. 281.
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Kong Edvard 3. af England giver norske købmand tilladelse til frit at handle i

»herr Magnus, konge af Norge og Sverige samt af
landene Skåne og Halland« har givet engelske købmand tilsvarende rettigheder
England i de nastefem år, da
i Norge for seks år.
Afskrift i London (Public Record office).
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Biskop Sigge af Skara vidimerer Wipert Lutzows brev 0/1336 26. maj.
Original i det svenske rigsarkiv.

igge, af Guds miskundhed biskop i Skara, til alle, som får dette brev
at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1342 på St. Sørens dag på vor hoved
gård Låckd har set og gennemlæst et uskrabet, ustungent og i enhver
henseende ubeskadiget brev af den velbyrdige ridder Wipert Liitzow, af
indhold som følger: Wipert Liitzow, ridder, til alle, som ser dette brev
(o. S. V. = DRB II 11 nr. 299). Givet år, sted og dag som ovenfor.
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Pave Clemens 6. udnavner Harald Ulfsen til kannik i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Harald Ulfsen, kannik i Lund, hilsen.
Din retskaffenheds fortjenester, som støtter Dig, og for hvilke Du
anbefales os på mangfoldig vis ved troværdige mænds vidnesbyrd, kræver,
at vi yder Din person den apostoliske gavmildheds nåde. I sin tid reser
verede vor forgænger, pave Benedikt 12., salig ihukommelse, sig i begyn
delsen af sit apostolat at overdrage og råde over alle kanonikater og
præbender og de øvrige kirkelige beneficier, der da på hvilken som helst
måde var ledige ved det apostoliske sæde og i fremtiden vilde blive ledige,
så længe Guds milde barmhjertighed tillod ham at forestå styret af
hele kirken, idet han erklærede det fra da af ugyldigt og magtesløst,
om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden
herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag1). Men da vor
nævnte forgænger, således som det behagede Gud, blev draget bort fra
denne verden, lod vi, der ved Guds miskundighed blev ophøjet til det
øverste apostolats tinde, endnu inden en måned da var forløbet siden
denne vor forfremmelses begyndelse, alle disse kanonikater og præbender
og øvrige kirkelige beneficier reservere specielt for vor overdragelse og
rådighed ved en lignende afgørelse. Da nu det kanonikat og den præbende,
som vor ærværdige broder Peder, ærkebiskop af Lund, fordum kannik
ved fornævnte kirke, besad i denne kirke på det tidspunkt, da han blev
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forfremmet af vor nævnte forgænger fra dette til samme kirke i Lund, der
da var ledig, ved denne hans forfremmelse og ved den indvielsens nåde
gave, der ved denne vor forgængers befaling, og mens han levede, blev
meddelt ham ved nævnte sæde, er ledige og vides at være ledige i den,
og ingen uden vi denne gang — eftersom ovennævnte reservationer og
afgørelser hindrer det — har kunnet og heller ikke kan råde over nævnte
kanonikat og præbende, om hvilke samme forgænger, da de således
blev ledige, ikke tog bestemmelse, mens han levede, er det vor vilje
under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester at vise Dig en særlig
nåde, hvorfor vi af egen drift, ikke efter Din eller en andens henstilling
på Dine vegne i en ansøgning rettet til os, men af vor rene gavmildhed,
med apostolisk myndighed overdrager Dig fornævnte således ledige kanoni
kat og præbende med fuld kanonisk ret og alle dens rettigheder og til
liggender, og vi giver dig den også ved provision, idet vi, således som det
faktisk er, erklærer det for ugyldigt (---- )2) gået frem på nogen som helst
anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af
nævnte præbende skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må
gøres (---- ) gælder endvidere, uanset om samme til enhver tid værende
ærkebiskop og vore elskede sønner kapitlet i Lund (---- ) vort overdragel
ses-, provisions- og bestemmelsesbrev (---- ) vrede. Givet i Avignon den
7. november i vort (pontifikats) første år.
1) c. 13 Extravag. comm. De prehendis III 2. — 2) for de forkortede formler se
nr. 227.
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Pave Clemens 6. pålægger bispen af Linkoping, samt dekanen og Vemund Åkesson,
kannik i Linkoping, at indføre Harald Ulfsen som kannik i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibager.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Peter) af Linkoping
og vore elskede sønner . ., dekan, og Vemund Åkesson, kannik ved
kirken i Linkoping, hilsen.
Din elskede søn Harald (o. s. v. indtil) i egen person1). Derfor pålægger
vi Eder (—)2) samme Harald eller hans befuldmægtigede (--- )2) fornævnte
Harald den præbende (---- )2) det ovenfor anførte, eller om samme ærke
biskop og kapitel (---- )2) indtil ’udelukkelse af appel’. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 266. — 2) for de forkortede formler se nr. 228.
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Biskop Hellembert af Slesvig ansøger pave Clemens 6. om på grund af sygdom
at måtte give afkald på Slesvig bispedømme og samtidig at måtte få et passende

underhold af dette i resten af sin levetid.
Original (eller genpart af original) i Lüneburg.

ellembert, af Guds og det apostoliske sædes nåde Slesvigkirkens
biskop, til sin højhellige fader i Kristus og herre herr Clemens,
ved Guds nådige styrelse den hellige og ukrænkelige romerske og alminde
lige kirkes pave, i ydmyg og hengiven bøn, fromme kys på hans hellig
heds fod.
Idet jeg forklarede Eders Helligheds nåde min og min kirkes tilstand,
oplyste jeg for nylig i mit åbne brev, der på min befaling var beseglet
med mit vedhængende segl, at jeg i den grad alvorligt var ramt af den
uhelbredelige sygdom hjerneblødning, at jeg ikke selv er i stand til at
udøve og ikke formår at bestride hyrdeembedet og min kirkes andre
byrder. Jeg skrev også, hvorledes borge og andet gods, der hører til mit
biskoppelige bord, ikke alene åbenlyst tages i besiddelse af verdslige ty
ranner, men også hemmeligt spredes af min kirkes kanniker på grund af
det urimelige had, med hvilket nævnte kanniker på det skarpeste forfølger
mig og denne kirke på grund af mig — fordi det apostoliske sæde aldrig
nogensinde har givet andre end mig som den første bispedømmet Slesvig
ved provision — til skræk og advarsel for andre, så at ingen i fremtiden
skulde befatte sig med denne kirke i henhold til apostolisk provision, idet de
ved et sådant fjendskab stræber efter at indskrænke den apostoliske magt
fuldkommenhed. Af disse grunde og også af andre bad jeg derfor om, at
den hæderværdige mand magister Henrik af Warendorp, kannik ved
kirken i Lübeck, af Eders Hellighed måtte gives mig som koadjutor og
fremtidig efterfølger. Men da jeg nu ønsker, at der rådes bod på min kirkes
tab og ødelæggelser med et hurtigere og sundere lægemiddel, bønfalder jeg
ved dette brev ydmygt Eders Hellighed om nådigt at værdiges at give mig
tilladelse til at give afkald på mit bispedømme og min kirke i Slesvig, og
endvidere udnævner og indsætter jeg med dette brev de hæderværdige
mænd herr Frederik Odilie, kannik i Bücken i Bremen stift, og Gerhard,
kaldet Starkow, min klerk fra Roskilde stift, og enhver af dem in solidum,
som mine befuldmægtigede og særlige sendemænd — således at der ikke
er bedre vilkår for den, der kommer først, men hvad en af dem begynder
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på, kan den anden fortsætte og afslutte. De skal anmode om en sådan
tilladelse til at give afkald og til — når De har opnået tilladelsen til at give
afkald — at oplade og fuldt og frit give afkald på min kirke og mit fornævnte
Slesvig bispedømme i Eders Helligheds eller hans eller deres hænder,
hvem Eders Hellighed måtte betro dette, og efter at opladeisen eller af
kaldet har fundet sted, bønfalde Eders Hellighed om, at I med Eders
Helligheds og det apostoliske sædes sædvanlige velvilje vil værdiges at
forbeholde og overgive mig visse indtægter i og fra nævnte Slesvig bispe
dømme til mit underhold, for at jeg ikke til skam for bispeembedet eller
-standen og til ødelæggelse for mit alvorligt syge legeme behøver at lide
mangel på det timelige, samt foretage alt, hvad der er nødvendigt eller
ligeledes tjenligt med hensyn til ovenstående eller noget af det, selv om
det kræver særlig befaling, idet jeg lover, at jeg til evige tider som urokke
ligt vil anerkende og godkende alt, hvad mine nævnte befuldmægtigede
eller den ene af dem foretager i denne sag og i ethvert punkt af det for
nævnte. Alt dette har jeg ladet oplyse for Eders Hellighed under mit segl,
der på min befaling er hængt ved dette brev, og til sikkert bevis i denne
sag har jeg gjort dette i nærværelse af en offentlig notar og nedenfor anførte
vidner, der var særligt tilkaldt i denne sag, og bedt denne notar om tillige
med anførelsen af disse vidner at affatte og opsætte alt det fornævnte i form
af et offentligt dokument, idet det er min vilje, at dette offentlige doku
ment, hvis dette segl måtte brydes, brækkes eller utydeliggøres eller drages
i tvivl, lige så vel kan opnå fuld bestyrkende befæstelse under nedenforanførte notars mærke alene. Forhandlet og givet i staden Lübeck i det
hus, som jeg for øjeblikket bebor i det Herrens år 1342, i den ellevte
indiktion, den 21. november, omkring tredie time1), i Eders Helligheds
første pontifikatsår, i nærværelse af de hæderværdige og gode mænd magi
ster Ditmar Schulop, skatmester ved kirken i Schwerin, Herman Morneweg, rådmand, og Henrik Mor, borger i nævnte stad Lübeck, særligt
tilkaldte og udbedte som vidner i denne sag.
(Notarmærke) Og jeg Reimar, kaldet v. Langhede, gejstlig i Hildesheim
stift, ved kejserlig myndighed offentlig notar, har personligt overværet
indsættelsen af de befuldmægtigede, løftet og befalingen om at hænge seglet
under dette brev og alt det andet fornævnte sammen med ovenanførte
vidner og efter befaling af nævnte herr biskop af Slesvig har jeg affattet
og offentliggjort det og opsat det i denne offentlige form og undertegnet
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det med mit sædvanlige mærke til yderligere bevis i denne sag oven
nævnte år, indiktion, måned, dag, time, pontifikatsår og sted.
1) man regnede med, at der var 6 timer (horæ) mellem solopgang og middag (solens
højdepunkt). Den 3. time svarer altså efter årstiden til ca. kl. 10.
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Margrete, enke efter ridderen Peder Karlsen, stadfæster den af hendes svigersøn
foretagne skødning af hendes brydegård i Oppe-Sundby til Esrom kloster.
Afskrift i Esrombogen.

argrete, enke efter herr Peder Karlsen ridder, til alle, der får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som tilkommende, at
jeg i sin tid gav min elskede svigersøn Ølrik Skaft uindskrænket fuldmagt
til med mine egne penge, som jeg overgav ham i rede penge, at indløse
min brydegård i Oppe-Sundby på 9 øre minus 1 ørtug i skyldjord med alle
dens tilliggender hos dem, som tidligere havde taget den i pant, hvilken
gård vides i sandhed at tilhøre mig ved arv efter mine forfædre. Efter at
den således var indløst, overlod jeg denne gård til samme Ølrik, så længe
min elskede datter Ingerd, hans hustru, levede, i alle henseender at råde
over til sit brug. Efter min nævnte elskede datters død overdrog jeg der
efter, til bod for mine og min nævnte datters synder og til frelse for vore
sjæle nævnte gård med alt, hvad dertil hører, som ovenfor anført, at eje
til evig tid med den fulde ret, således som jeg og mine forfædre vides frit
at have besiddet den, til de fromme mænd, herrer og brødre, abbeden og
det menige konvent i klostret i Esrom, hos hvem min oftnævnte datter
havde valgt at blive begravet1), og gav yderligere min ovennævnte sviger
søn Ølrik fuldmagt som før omtalt til på mine vegne på Tryherreds ting
efter landets sædvane at tilskøde, hjemle og oplade nævnte brødre i Esrom
fornævnte gård med alt det fornævnte i overensstemmelse med alle rettens
krav og efter den formelle fremgangsmåde. Denne overdragelse, skødning,
hjemling og opladelse af fornævnte gård til brødrene og klosteret, som
på mine vegne så rigtigt og lovmæssigt er foretaget af min svigersøn Ølrik,
godkender jeg nu som før fuldt ud med dette brev, idet jeg oplader dem
gården til ret besiddelse i overensstemmelse med hele indholdet afret og love i
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Danmark, at råde over til deres tarv for bestandig, idet jeg udtrykkeligt
giver afkald på enhver rettighed og indsigelse, som nogensinde i fremtiden
kan tilkomme mig eller mine arvinger med hensyn til nævnte gård og på
al hjælp af kanonisk eller verdslig ret og på enhver sædvane, som i det
nævnte kongerige Danmark plejer at overholdes som lov, samt ligeledes
på enhver indsigelse om svig eller spidsfindigheder af en hvilken som helst
art, ved hvilken samme klosters fri besiddelse af nævnte gård på nogen
som helst måde i fremtiden kan anfægtes af mig eller mine arvinger. Til
større sikkerhed for denne ovennævnte overdragelse, skødning, hjemling
og opladelse og deres bekræftelse, som nu finder sted ved mig, har jeg
ladet mit segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1342 på
den glorværdige jomfru og martyr St. Katarinas dag.
1) jf. nr. 196.
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1342. 30. november. Djurs-Sønderherredsting.

Vidisse på Djurs-Sønderherredsting af Anders Pedersen Stygges brev af 1332
10. juli.
Original i rigsarkivet.

luf, præst i Helgenæs, Anders, præst i Bro, Tord, præst i Vejlby, og
Peder, præst i Nødager, Peder Mols, Tue Rå, Jakob Pallesen, Peder
Pallesen, Jens Mikkelsen og Troels Jonsen til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev erkender at have set og hørt et
åbent brev, udstedt af den gode ridder, herr Anders Stygge, blive læst på
Djurs-Sønderherredsting, hvilket brev var beseglet med hans segl, uskra
bet og ufordærvet og ubeskadiget i enhver henseende og af denne ordlyd:
Anders Pedersen Stygge, ridder, til alle, der ser dette brev (o. s. v. =
DRB II 10 nr. 388). Til sikkerhed for denne vidimering har vi ladet
vore segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1342 på apostelen
St. Andreas’ dag.

O
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Staden Wismar indgiver sit klageskrift mod greverne Henrik 2, og Klaus af

Holsten (til de ifølge overenskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmand).
Original i Lubeckarkivet,

215

30, november 1342

Nr. 271

i rådmænd og alle borgere i staden Wismar fremsætter alvorlige
klager mod de velbyrdige og ædle mænd, de herrer Henrik og
Klaus, grever af Holsten og Stormarn, klager, som går ud på at deres
salig faders og deres egne fogeder, officialer og vasaller gennem flere
år har frarøvet os og vore borgere en mængde gods og tilføjet os
uendelig skade tillands og tilvands under tilsikret fred, som nævnte
grev Gerhard ofte har forkyndt os ved åbne breve og betroede udsendinge,
ligesom vi klart kan nævne de personer, der har gjort dette, og hvilket år,
hvilket sted og hvilken dag og med hensyn til hvilket gods det er sket.
Dette er vore borgere, fra hvem dette gods er frarøvet og vurderingen
af det frarøvede gods. Først tog de fra Gerhard v. Slawekestorps tjener
gods til en værdi af 18 mark lybsk, hvad der kan bevises med grev Ger
hards åbne brev. Fremdeles fra Hinzeke Lasche gods til en værdi af 50
mark lybsk. Fremdeles fra Hasse Lasche og Henneke Criwitz mere end
70 mark lybsk. Fremdeles fra Passow og hans fæller gods til en værdi af
140 mark lybsk. Fremdeles fra Lübbert Paschedag gods til en værdi af
100 mark lybsk. Fremdeles fra Everhard v. Stiten mere end 60 mark
lybsk i groter og sterlinger. Fremdeles andet gods til en værdi af 24 mark
lybsk. Fremdeles fra Peter Langenberg og hans fæller gods til en værdi
af 131 mark lybsk. Fremdeles en anden gang fra de samme gods til en
værdi af 20 pund grot. Fremdeles fra Brand v. Wendorf og Hinzeke
Günthers søn gods til en værdi af 73 mark lybsk. Fra Gerhard v. Pöl to pund
og 4 skilling grot fra Tours. Fremdeles fra Stettins søn og Fikke Meye
gods til en værdi af 32 mark lybsk. Fremdeles fra Eggert Korteelen gods
til en værdi af 16 mark lybsk. Fremdeles fra Detlev Swanke gods til en
værdi af 80 mark skånsk. Fremdeles fra Markvard Stettin gods til en
værdi af 100 mark lybsk. Fremdeles fra Köpke Goghelow og Henneke
Rode gods til en værdi af 70 mark lybsk. Fremdeles fra Johan Middelfart
gods til en værdi af 12 mark lybsk. Fremdeles fra Johan Bokholt mere
end 16 mark lybsk. Fremdeles fra Detlev, kaldet Rumeschotele, gods til
en værdi af 17 mark lybsk. Fremdeles fra Johan og Henrik Stüve gods til
en værdi af 32 mark lybsk. Fremdeles fra Henneke Kalsow og Hinzeke
Volmars søn gods til en værdi af 71 mark lybsk. Fremdeles fra Henneke og
Hinzeke v. Pöl gods til en værdi af 130 mark lybsk. Fremdeles fra Henneke
Kalsow gods til en værdi af 3 pund grot. Fremdeles fra Peter Smodesinne
gods til en værdi af 7 mark rent sølv. Fremdeles fra Tideke Smodesinne
gods til en værdi af 6 mark lybsk. Fremdeles fra Segebod Konrabod
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gods til en værdi af 14 mark lybsk. Fremdeles fra herr Johan v. Kalsow,
Johan Beckere og Köpke Goghelow gods til en værdi af 250 mark lybsk.
Fremdeles fra Hinzeke Schmid gods til en værdi af 100 mark lybsk. Fra
Arnold v. Mölln gods til en værdi af 200 mark lybsk. Fra herr Willeke
Witte og Hinzeke Karow gods til en værdi af 47 mark lybsk. Fremdeles
fra nævnte herr Willeke en anden gang gods til en værdi af 39 mark.
Fra Gerding gods til en værdi af 35 mark lybsk. Fra Johan Bokholt gods
til en værdi af 50 mark. Fra Gereke Bokholt 15 mark. Fra Johan v.
Pöl 72 mark. Fra Hinzeke Kühl gods til en værdi af 5 mark. Givet i
det Herrens år 1342 på St. Andreas’ dag under vort sekret.
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1342. 30. november.

Staden Wismar indgiver sit klageskrift mod grev Johan 3. af Holsten og hans
mænd (til de ifølge overenskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmand).
Original i Lübeckarkivet.

i rådmænd og alle borgere i staden Wismar fremsætter alvorlige
klager mod den velbyrdige og ædle mand, herr Johan, greve af
Holsten og Stormarn, klager, som går ud på at hans fogeder, officialer
og vasaller gennem flere år har frarøvet os og vore borgere en mængde
gods og tilføjet os uendelig skade tillands og tilvands under tilsikret fred,
som han ofte har forkyndt og meddelt os ved sine åbne breve og betroede
udsendinge, ligesom vi klart kan nævne de personer, som har gjort dette,
og hvilket år, hvilken dag, hvilket sted og med hensyn til hvilket gods.
Dette er personerne og værdien og vurderingen af godset, som i grev
Johans navn er frarøvet borgerne. Først fra Didrik Lasche gods til en
værdi af 50 mark lybsk. Fremdeles fra Hinzeke Lasche gods til en værdi
af 30 skilling grot fra Tours. Fremdeles fra Henrik Köhler og Hoppe v.
Pöl gods til mere end 64 mark lybsk, for dette forbrugte de 22 mark lybsk1).
Fra Nicolaus Wolf gods til mere end 19 mark og 3 skilling grot. Fra Nico
laus Schröder og adskillige af hans fæller gods til en værdi af 113 mark
lybsk. Fra Sasse Gerding og Markvard Stettin og deres fæller gods til en
værdi af 156 mark lybsk. Fra Rudolf Fahren, Lambert Weissgärber og
deres fæller gods til en værdi af 300 mark og derudover. Fra Lydeke
Halebere gods til mere end 24 mark lybsk. Fra Hasse Lasche gods til
en værdi af 20 mark og derudover. Fra Hinzeke Witte gods til en værdi
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af 150 mark lybsk. Fremdeles en anden gang fra nævnte Hasse Lasche
gods til en værdi af 27 mark i forskelligt. Fra Bernhard v. Degetow og hans
fæller gods til en værdi af 140 mark lybsk. Fra Tideke v. Wolde gods til
en værdi af 29 mark lybsk. Fra Hinzeke Boitin gods til en værdi af mere
end 16 mark lybsk. Fra Svend og hans tjener gods til mere end 38 mark
lybsk. Fremdeles fra Henrik Kummerow gods til en værdi af 38 mark
lybsk. Fra Hinzeke Bekerwitz gods til en værdi af 37 mark lybsk. Fra
samme Bekerwitz et åbent brev om en gæld på 24 mark lødigt sølv og om
2 skilling grot af Tours. Fremdeles fra Eggert Bukow gods til en værdi af
43 mark lybsk. Fremdeles fratog den velbyrdige herre grev Johans foge
der ved Heiligenhafen trods samme greves givne ord og under tilsikret fred
vore borgere Johan Stüve, Povl v. Meppen, Johan og Herman v. Pöl
og Bennike Move 17 tønder øl og forskelligt andet gods, som tilsammen
vurderes til mere end 19 pund grot. Dette øl forbrugte omtalte grev Johan
personligt med sine undergivne i Lübeck, da de velbyrdige landsherrer holdt
hof der. Fremdeles fra herr Henrik v. Sültens søn gods til en værdi af 30 mark
lybsk. Fremdeles fra Henneke Kalsow gods til en værdi af 5 pund grot.
Fremdeles fra Johan Wisenberd gods til en værdi af 3 pund grot. Givet i
det Herrens år 1342 på St. Andreas’ dag under vort sekret.
1) d. v. s. under forsøget på at generhverve godset.
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Staden Greifswald indgiver sit klageskrift mod grev Henrik 2. af Holsten og hans
brødre og mod Markvard Stove d. ældre (til de ifølge overenskomsten af 1342 13.

oktober udpegede voldgiftsmænd).
Original i Lübeckarkivet.

i rådmænd og samtlige borgere i staden Greifswald fører alvorlig
klage over de velbyrdige herrer grever af Holsten, nemlig Henrik og
hans brødre, gående ud på at de til utålelig skade og største besvær for
hansekøbmændene og søstæderne og os antager sig og har taget og tager i
deres værge og forsvar holstenere, som fra alle de borge eller fæstninger,
de har under sig i Danmarks rige ved deres sørøveriske overfald på havet
har påført hansekøbmændene talløse farer og også har berøvet vore bor
gere deres liv og gods mod al retfærdighed, hvilket gods er anslået til
mere end 6000 mark lødigt sølv; disse fornævnte herrer grever er ofte af
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søstæderne og af os blevet anmodet om, at de vilde værdiges at råde bod
på denne ondskab, og — hvad der vilde bidrage hertil — at vi kunde
opnå vor ret over disse sørøvere eller erstatning, hvad disse grever dog
ikke har bekymret sig om.
Fremdeles klager vi over, at skønt Markvard v. Stove har givet vore bor
gere frit lejde til at komme med deres gods til Danmark, opholde sig der og
frit drage derfra, hvad vi klart kan godtgøre af hans åbne brev, så har dog
hans fætter1), Markvard v. Stove den Yngre, til trods for førstnævnte
Markvards lejde, frarøvet nogle af vore medborgere i Danmark deres
gods til en værdi af 200 mark lødigt sølv. Givet under vort sekret i det
Herrens år 1342 dagen efter apostelen St. Andreas’ dag.
i) lat. patruus, der også kan betyde farbroder.
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Thomas Gröpeling erklærer, at han ifølge fuldmagt af Jens og Peder Larsen
har solgt halvdelen af deres kogge til rådet i Lübeck.
Original i Lübeckarkivet.

homas Gröpeling, svend, til alle, til hvem dette brev når, hilsen og
underretning om det nedenforstående.
Jeg anerkender med dette brev, at jeg på gyldig vis har solgt de hæder
værdige mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck halvdelen af en kogge,
som tilhørte de hæderlige mænd Jens Larsen og Peder Larsen, brødre; thi
nævnte brødre har tildelt mig myndighed og fuldmagt til at sælge den, så
ledes som deres åbne brev1), der opbevares hos de nævnte herrer råd
mænd, klart erklærer. Jeg tilstår og erklærer også, at omtalte herrer rådmænd
på gunstig måde og fuldt ud har betalt mig for den dem solgte halvdel af
nævnte kogge, og jeg lader dem være fri, kvit og løst i al evighed for al
tiltale fra mig og mine sande arvinger og fra ovennævnte brødre og deres
arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl fuldt bevidst hængt under dette
brev. Givet og forhandlet i det Herrens år 1342 den første søndag i Advent.

T

1) jf. nr. 254.
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mand for overfald og plyndringer af dens borgere i Danmark (til de ifølge over

enskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmand).
Original i Lübeckarkivet.

i rådmænd og alle borgere i staden Stralsund klager over, at det
nedenforstående gods er blevet frataget os af den velbyrdige herre,
grev Johan af Holstens vasaller og i hans lande under tilsikret fred og uden
forkyndelse af fejde: I det Herrens år 1342 dagen før Simon og Judas’
dag tog Henneke Hummersbüttel og Witte Markvard i Glambek og andre
af grev Johan af Holstens høvedsmænd under tilsikret fred 10 læster sild
fra Martin Kalsow og andre borgere fra Stralsund i Glambek og på Fe
mern. Fremdeles tog Woldenberg og hans fæller et skib, kaldet skude, fra
Tideke Baggendorp ved Møn med alt gods ombord på dette til en værdi
af 60 mark stralsundsk. Fremdeles tog Godskalk v. Stove sild, gråt klæde,
humle og linned til en værdi af 16 mark sølv fra Walter v. Minden, og
dette gods kom til Hørsholm, og det skete nu til Mortensdag for tre år
siden, og om denne gæld anerkendte Markvard v. Stove den ældre i Stral
sund overfor rådmændene sammesteds, at den skulde betales i Stralsund,
og han bad samme Walter om, at han skulde sende en svend med ham til
Danmark, han skulde da gerne gøre afregning med ham. Og således sendte
samme Walter sin svend med ham, dog gjorde denne ikke afregning med
ham.
Derfor brugte samme svend 25 skilling grot for at kræve nævnte gæld.
I det Herrens år 1340 onsdagen før palmesøndag tog høvedsmændene på
Ravnsborg øl, brød, linned og andet forskelligt gods til en værdi af 30 mark
stralsundsk fra Eler Niendorf. Fremdeles tog Vieregge og hans fæller i det
Herrens år 1336 dagen før apostelen St. Jakobs dag mellem Møn og
Falsterbo 5 læster afvejet salt og 9 læster tomme tønder fra Nicolaus
Bisthorst, og dette salt og disse tønder havde en værdi på 83 mark stral
sundsk og 3 pund grot fra Tours; desuden andet gods til en værdi af 2
mark. Fremdeles tog Bertram Kule i det Herrens år 1342 8 dage før
Mortensdag 172 tønde sild og 3 læster sild og 3 stykker klæde fra Aardenburg og et skib til en værdi af 20 mark stralsundsk fra Herman Kranz i
Nykøbing. Fremdeles tog Kreje Brockdorf i det Herrens år 1342 omkring
påske en okse og forskelligt andet gods til en værdi af 40 mark stralsundsk
fra Godskalk v. Lenepe i Næstved.
Fremdeles tog den gamle Hassendorp i det Herrens år 1334 ved Sand-
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hammer1) en pasgænger, 372 tønde smør, 2 halve snese rødt pelsværk, 10
skilling grot i en kiste og en kiste med klædningsstykker fra Lefard
Viborg, og alt dette havde en værdi af 2 pund grot. I det Herrens år 1338
tog Markvard v. Stove den yngre under Møn 2 læster øl og en kiste med
tøj til en værdi af 2 skilling grot fra Lefard Viborg. I det Herrens år
1340 omkring Mortensdag tog Tage Rud 18 tønder øl, 2 pund humle,
6 tønder bønner fra Johan Baggendorp i Helsingør.
I det Herrens år 1330 omkring St. Hansdag tog Gotske Preen og Nicolaus
Roweder i Øresund omkring »Ghotelhoved« smør, sølv, klæder, skind,
kister og forskellige andre ting og andet gods til en værdi af 60 mark stral
sundsk; dette blev frataget Koneke Borsin. I det Herrens år 1340 dagen
før St. Katerinas dag tog Markvard v. Stove den ældre 15 tønder øl fra
Arnold Guzehals i København og 9 mark i klæde.
I det Herrens år 1336 før Mortensdag tog Hund Brockdorp fra borgen i
København gods og smør fra Ditmar Gramelow, nemlig 8!/2 læster smør
og 4000 stokfisk og 20 deger huder til en værdi af 650 mark, og dette
gods var strandet ved Saltholm, men var dog bjerget.
Fremdeles tog Eggert Brockdorf og Hassendorp, da skibene strandede
ved Saltholm, sammesteds 12 pund grot fra Tours fra Johan Stenwech.
Fremdeles blev der frataget Arnold v. Essen 10 pund grot fra Tours af herr
Eggert Brockdorf og Hassendorp ved Saltholm. Fremdeles tog de på borgen
i København i det Herrens år 1342 på St. Gallus’ dag en læst salt, 3 læster
sild og 3 tønder, 5 tønder øl, et panser fra Flandern, et brystharnisk til
en værdi af 2 mark og 3 skilling stralsundsk, en våben trøje med mårskind
til en værdi af 12 skilling, en jernhat, et skjold, en kiste med klæder og en
vadsæk med sengeklæder til en værdi af 14 skilling grot fra Tours fra
Baldvin Vetteroggen. Fremdeles tog de samme på borgen i København i
fornævnte år under freden øl, brød og salt, tønder og andet gods til en
værdi af et halvt pund grot fra Mathias v. Kampen. Fremdeles tog de fra
København i det fornævnte år efter Herrens kødvorden, nemlig 1342, to
store klædestykker, to stykker fint uld tøj, 4 stykker hvidt klæde, kaldet
»strakt«, 3 stykker svovlklæde2), kaldet kartet3), 100 stykker linned, kal
det »lenevand«, 3 flæskesider, et stykke gråt stralsundsk klæde, en læst
salt i et antal tønder, 150 stykker hårdug, to kister med tingene heri og
sengetøj samt andet til en værdi af 1 pund grot fra Tours, og 1 tønde øl
og 3j/2 læster tomme tønder fra Henneke Plunkow.
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Summa summarum 1481 mark og 4 skilling og 6 pund 7 skilling grot
fra Tours.
1) beliggenhed usikker. Der fandtes flere lokaliteter af dette navn i Østdanmark.
— 2) til spedalske. — 3) ’rugghet’, perf. partic. af et verbum, der betyder at fjerne
luven af et stykke tøj.
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Staden Hamborgs klageskrift mod greverne af Holsten, indgivet til de i overens
komsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmand, hvori anføres bl. a., at grev

Gerhard 3. af Holsten fratog falkoneren Egidius fra Hamborg falke og høge, som
denne havde købt i hertugdømmet Slesvig, og at samme greve i 1333, da Lyder og

Ivan Krummedige havde plyndret et hamborgsk skib på Elben, havde opfordret
Hamborg til at erklare dem fredløse, hvorefter han vilde gøre det samme i sine lande,
hvilken aftale han dog ikke overholdt, idet han tog dem i sin tjeneste, og de red

med ham til Danmark.
Original i Liibeckarkivet.

i rådmænd og almindelige borgere i staden Hamborg klager over de
mange slags skader, som er voldt os af vor herre grev Gerhard, den
gang han levede, og siden af hans sønner, grev Henrik og grev Klaus, og
af deres mænd....... Fremdeles fratog han falkoneren Egidius uden dennes
skyld en falk til en værdi af 8 mark, som han havde købt i landet Ditmar
sken. Samme Egidius havde i hertugdømmet Slesvig købt 18 fugle, såsom
falke, høge og andre fugle, til en værdi af 50 mark, dem fratog grev Ger
hard ham i Itzehoe........ Fremdeles klager vi over, at Lyder og Ivan af
Krummedige har frataget Henneke Hoyer en båd på Elben lastet med
vore borgeres gods, under landefreden onsdag før pinse i det Herrens år
1333........ Det førte vi klage over for grev Gerhard, deres rette herre
........ han bød os, at vi efter landefreden1) skulde gøre dem fredløse i vor
stad....... Da vi havde gjort det......... da bad vi ham, at han skulde gøre det
samme og erklære dem fredløse i sit land........ Dertil sagde han, at han
ikke vilde gøre det. Da tog han de fornævnte fredløse i sin tjeneste, og de
red med ham til Danmark........ I den anledning beder vi Eder ædle vise
herrer, at I i denne sone sikrer os over for vore herrer og deres mænd
således, at de vil bringe os dem af deres mænd for retten, som uretmæssigt
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har voldt os skade, det være til lands eller til vands, og hjælper os til fulde
mod dem med det gode eller ved retsafgørelse, uden nogen svig.
1) udstedt 1338 11. januar.
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Staden Lübeck indgiver sit klageskrift mod greverne af Holsten og deres mand for
overfald og plyndringer af dens borgere i Danmark (til de ifølge overenskomsten
af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmand).
Afskrift i Lübeck stadsbibliotek.

i rådmænd og almindelige borgere i staden Lübeck klager over mange
slags beklagelige hændelser, som er overgået os ved vold, uretmæssighed, røveri, drab og over mangfoldig skade i adskillige år, som er påført
os til lands og til vands, af grev Gerhard af Holsten i hans levetid, og siden
af hans sønner, nemlig grev Henrik og grev Klaus, og deres mænd, både i
Danmark og i landet Holsten, under landefred og god sikkerhed til
enhver tid. For det første klager vi over, at grev Gerhard fratog vor borger
Gerhard v. Minden en kogge i havnen i Ålborg og vor borger Johan
Hofmann en holk1) samme sted på samme tidspunkt, da han med dette2)
underkastede sig landet Fyn. De skibe gav han dem ikke tilbage og han
betalte dem ikke en penning for dem, skønt ingen af dem vilde have
afgivet sit skib for 400 lybske mark, foruden al den skade, som de har
lidt siden da. Fremdeles forliste en kogge på Skagen, som var sejlet fra
Gotland, og hvad der blev bjerget af godset, det tog herr Timme v.
Godendorp og Dose, hans broder. Mellem dette gods havde herr Mark
vard v. Koesfeld en tønde med 7000 stk. fint pelsværk og herr Godskalk
v. Vellyn gods til en værdi af 80 lødige mark, og herr Konstantin, medlem
af vort råd, havde i Henrik v. d. Borch’s kogge, som også forliste der på
samme tid, gods til en værdi af 90 mark lybske penge. Fremdeles red
grev Gerhards mænd fra Segeberg og plyndrede vogne ved Krummesse,
hvor de fratog borgerne og gæsterne gods til en værdi af 500 mark lybske
penge, hvorom der er ført mange forhandlinger med grev Gerhard og grev
Henrik, og de deltagere, som man kunde få opspurgt, blev erklæret for
fredløse, og de lovede at erstatte det gods, men der er kun blevet erstattet
henved 70 lybske mark af det gods. Fremdeles mod Heine Brockdorf og
Hund og deres slette hjælpere rejser vi klage over mange slags rov. For
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det første, at de angreb Pinnow af Wismars kogge, som sejlede ud af Trave,
og i hvilken de dræbte seks mand; deriblandt var to brødre, som hed v.
Travemünde, sønner af vor medborger. Koggen beholdt de med alt godset.
I den havde vor borger Markvard Scheel lagenklæde, hvidt og gråt, til
en værdi af 41 mark lybsk. Fremdeles angreb de under Møn et skib, som
var fra Lübeck; det blev reddet ved andre skibes hjælp, men de skød en
af vore borgere ihjel, en retskaffen mand, han hed Johan v. Stove. Frem
deles udplyndrede de i Femernsund to skibe, et fra Slesvig og et fra
Eckernførde. I skibene røvede de 72 lybske mark i rede penge af vor
borger Radeke Höppner. Fremdeles røvede de ud af havnen ved Elenboghen3) et skib med alt godset, da det for nylig kom sejlende derind fra
Lübeck. Blandt mange (andre) aftaler lovede de at erstatte vore borgere
det med 226 mark lybske penge, og gav åbne breve på det. Deraf har de
betalt 50 lybske mark. Fremdeles kom et skib på grund af storm ind i
havnen i Gedser; ud af det tog de fra vore borgere alt, hvad de havde
deri. For det første fra Johan v. Bremen, onkel til Willeke v. Bremen,
gods til en værdi af 55 mark lybsk; fra Gerhard Hardenack 14 tønder
sild; fra Lyder Karlesoye gods til en værdi af 5 pund grot; fra Lange
Lambrechts’ kompagnon, gods til en værdi af 55 lybske mark; fra Lam
brecht Holt 5 læster sild. De har foran rådet svoret på de hellige relikvier,
at dette gods havde denne værdi. Fremdeles sejlede Tideman Witte fra
Gotland ud af Trave med en kogge; ham frarøvede de koggen og alt
godset, som var i den, og dræbte tre mænd på den. Fremdeles klager vi
over Krummedige og Henneke Hummersbüttel den yngre, som på alfar
vej mellem Lübeck og Hamborg udplyndrede vore borgere og gæster.
Om denne udplyndring blev der i nærværelse af grev Johan og grev Klaus
af Holsten afholdt dagtingning med dem, som medlemmer af vort råd
blev sendt til, nemlig herr Henrik Pape og herr Nicolaus Schöneke. Under
disse forhandlinger blev det aftalt, at de skulde tilbagebetale dette røvede
gods. Af dette gav de borgerne deres tilgodehavende, gæsterne gav de
intet, og gæsternes gods, som de beholdt, svarede til en værdi af 118 mark
lybsk og tilhørte Engelbert v. d. Herte, Brun v. Ouere og Johan Rughe,
borgere af Køln. Deres væbnere — Krummedige, så vel som Tideke Heest,
Hartvig Heest, »Patriarkens søn« fra Haseldorf, Hans Bulensone, Gudows søn
med den skæve mund og Vole, hans svend, Buck, kroejeren fra Kampen,
og Rasehorn, mølleren fra Hollenbek — udplyndrede kort tid derefter
vore medborgere ved Blankenese og dræbte der en retskaffen ung mand,
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som hed Markvard Stormer. Derefter udplyndrede Krummedigerne igen
borgere og gæster, både præster og lægfolk, såsom Alwin v. d. Stein, som
de fratog værdier til 30 mark minus 8 skilling i lybske penge; Henneke v.
Parchim fratog de værdier til 75 mark og dræbte ham en god svend. Herr
Fromold v. d. Vifhusen, en kannik fra Riga, og hans klerk fratog de to
heste, som de havde købt i Lubeck for 17 mark penge, og fratog’dem deres
dokumenter, som de indløste for 10 mark lybsk. Desuden fratog de den
samme kannik 31 lette gylden og to gulddukater, som han skulde have
bragt til en af vore borgeres sønner i Avignon, og de fratog ham 10 skil
ling grot og lige så meget i al slags gods og kostbarheder, så at det beløb
sig til en værdi af 45 lybske mark, uden de gylden, som han skulde have
bragt til vor borgers søn i Avignon. De tog også en hest til en værdi af
11 mark lybsk fra herr Herman Mornewegs svend. De tog også ved samme
tid fra en af Guds tjenere4), broder Willeke v. Haren, kommendator i Bremen, varer til en værdi af 48 mark lybsk i silkeklæde, i pelsværk, i rede penge,
i tøj og mange slags kostbarheder. Denne plyndring foretog de under
grevernes lejde5), medens deres lejesvende var nærværende. De fratog
også herr Everhard Russenbergs svend en hest til en værdi af 12 mark lybsk.
Fremdeles stjal deres svende, tyveknægte, nemlig Tideke Heest, Tideke
Wend og en ved navn Vur, ved nattetide fra vor borger Brun Holde 18
heste til en værdi af 60 lybske mark, og Ivan af Krummedige erkendte over
for herr Henrik Pape og herr Bertram Vorrade, at de fornævnte tyve
knægte var hans svende. Og Leueselle Blockesberch og Johan Krummedige, som kaldes Vorgheten Sone (»glemt søn«) erkendte, at de havde
byttet hestene med de fornævnte tyve, og samme Johan erkendte, at han
endnu havde tre af de stjålne heste på sin gård i Oldendorp, sammen med
fornævnte Brun Holdes hunde, som fulgte hestene, da de blev stjålet.
Fremdeles kastede Lyder og Ivan af Krummedige, Tideke Heest og Wulf v.
Hadeln, vor borger, Gerhard Wittes gods af vognen; da de ikke fandt
noget, der passede dem, trak de tøjet af hans svend og fratog ham værdier
til halvfjerde mark lybsk. Kort tid derefter røvede Ivan af Krummedige med
fæller fra Arnold Ghiselers svend en vogn med forme og tråd til en værdi af
25 lybske mark, og ved Rumpel udplyndrede de borgere og gæster og
dræbte tre af dem, hvoraf to var borgere og een gæst. Alle disse forhold
er foregået under tilsikret lejde og aftalt fred fra Krummedigernes side,
hvilken fred Henneke Hummersbuttel den yngre lovede sammen med
røverne. Om sådan voldelig handling, rov, vold, mord, retskrænkelse og
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mangfoldig skade, som er sket os i tifold større omfang, end der står be
skrevet her foran, har vi nu rådslået med søstæderne og har udrustet vore
og deres kogger med våbenføre mænd til at modstå de fornævnte røvere og
deres hjælpere, som havde voldt os denne mangfoldige skade. Men så kom
grev Henrik af Holsten med sine mænd og hjælpere, medens der var lejde
og fred, og den ikke var opsagt, og begyndte at beskærme fornævnte
røvere, da vi vel kunde have hævnet vor (lidte) uret og skade på dem, og
angreb kongens skibe med skibe. Da han havde erobret og bemandet
dem, så vandt han vor kogge og en del af vore borgere på dem dræbte
han og en del af dem tog han til fange, og de fangne lod han jage omkring
og slå kraftigt med kæppe og lod dem stå udenfor som kvæg, og der var
ingen ende på de ringeagtende, løse, utugtige ord, som blev sagt til
fangerne, og oven i købet blev en del af fangerne dræbt efter det tids
punkt, da de havde overgivet sig. Fornævnte grev Henrik lod sig (ikke)
nøje med disse ting og sejlede til søs med samme kogge og alle vegne ind
i havnene, hvor han vidste, at vore borgere var, som ikke ventede noget
ondt fra ham eller hans mænd, og udplyndrede dem med sin egen hånd og
bad og bød sine mænd, at de skulde udplyndre vore borgere til lands og til
vands. Og i første omgang røvede de fra Henneke Mönch 22 tønder
smør og vadmel, huder og andre handelsvarer til en værdi af 15 lødige
mark; fra Hinzeke Hofman røvede de 17 tønder smør og huder, vadmel
og andre handelsvarer, så at summen de 17 tønder smør iberegnet svarede
til en værdi af 30 lødige mark. De fratog ham også et åbent brev, som
Sigvid Ribbing havde givet ham på 17 lødige mark. Fremdeles tog de fra
Johan v. Lübeck, som bor i Brunstræde, en halv læst smør, 1200 stykker
vadmel, 30 deger6) lammeskind, tre deger oksehuder og een kasse med
købmandsvarer og 10 skilling grot, og desuden så meget, at summen
deraf er 88 mark lybsk. Og i franciskanerkirken i Horsens tog de fem tønder
smør, som tilhørte herr Konstantin, medlem af vort råd, og i samme sted
Horsens, i byen og havnen, tog de det fornævnte gods. Fremdeles tog
herr Johan Bland, ridder, fra vor borger Fikke Hurleyes svend 14 okser
til en værdi af 28 lybske mark på Fyn. Han tog også fra vor borger Eichhorst
30 okser til en værdi af 30 lødige mark. Og herr Otto Spliet tog fra den sam
me Eichhorst 40 okser til en værdi af 80 mark lybsk. Fremdeles tog Timme .v
Rantzow med sine hjælpere i byen Odense fra vor borger Lydeke Bowerstorp klæde, irsk lagenklæde, købmandsvarer og malt til en værdi af 150
mark lybsk. Og samme sted tog han fra vor borger Herman Kniper
3. Række, i.
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gods til en værdi af 18 mark lybsk. Fremdeles klager vi over et punkt,
som det vel tilkommer os at klage over. Når vore borgere med deres
skibe grundstøder på Elben et eller andet sted mellem Hamborg og havet,
på grund af ebbe eller nogen slags forsømmelse, så driver og jager de hol
stenske grevers mænd og deres fogeder, som bor nærmest ved, vore borgere
fra deres gods og deres skibe og volder dem stor og betydelig skade,
imod Gud og imod retfærdigheden, hvad de ikke er berettiget til at gøre,
selv om vore borgere noget steds i deres lande skulde lide skibbrud, hvilket
vi vel kan bevise med deres og deres forfædres privilegier og breve. Frem
deles klager vi over, at vore borgere ofte er blevet frarøvet stort, betydeligt
rørligt gods under greverne af Holstens lejde, når deres lejdesvende red
hos. Disse har to gange under deres lejde mistet deres gods: Henrik Mor,
Sassendorp og Johan Abbethrode, lige som også andre af vore borgere og
gæster ofte har mistet meget gods under lejde. Fremdeles, efter det tids
punkt, da sonen blev afsluttet mellem de holstenske herrer og staden
Lübeck ved kejserens og markgreven af Brandenburgs rådgivere7), har
holstenerne brudt sonen med os. Første gang ved at slægten Dozenrode
har frataget vor borger Klaus v. d. Wisch, Luchow og deres fæller 63 fede
svin, 9 kreaturer og to heste fra vore borgere Hennike Boitin og hans
fælle. Fremdeles klager vi over, at vore borgere i fornævnte grev Henriks
og grev Klaus’ land bliver besværet med uretmæssig told, af kvæg og af
korn, hvortil de ikke har nogen ret, hvilket vi kan bevise med deres for
fædres breve og privilegier. Frem for alt klager vi over — hvad vi aller
mest har grund til at klage over — at vi om alle disse forskrevne punkter
ofte har holdt mange og hyppige forhandlinger med disse fornævnte herrer
og deres forfædre og deres mænd, og hvad der er blevet lovet os og vore
borgere af erstatning for vor mangfoldige skade, som er overgået os, altid
under lejde og sikkerhed, det er der blevet holdt meget lidt af, og herrerne
har aldrig villet udstrække deres magt over deres vasaller dertil, at de har
villet lade dem stå til rette for os, så at der kunde vederfares os billighed
fra deres side, hvorved al tvedragt og krig for det meste er opstået indtil
denne dag. Derfor beder vi om, ifald der skal sluttes en stadig sone mellem
de holstenske herrer samt deres mænd og os, at I ordner det således, at
de lader deres mænd, som mod retten volder os afbræk, det være sig
til lands eller til vands, stå os til rette, og at de helt og holdent hjælper os
til at opnå fuld retfærdighed og billighed af dem i mindelighed eller ad
rettens vej, uden nogen slags svig. Men hvis dette ikke vederfares os, og
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hvis vi skulde foretage os noget i denne sag, da vil vi anse os for sagesløse
over for herrerne. Givet under vort sekret, som er hængt under dette brev,
i året 1342 efter Guds byrd på den hellige jomfru St. Barbaras aften.
1) stort lastskib. — 2) d. v. s. med dette og andre beslaglagte skibe. — 3) enten Malmø
eller Albuen, Lollands S. h. — 4) d. v. s. en Johanniterridder. — 5) medens de ud
plyndrede stod under grevernes beskyttelse. — 6) deger: antal af 10 huder eller skind.—
7) se nr. 259.

1342. 4. december. Varde sysselting.
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Tingsvidne af Varde sysselting, at fru Gertrud, enke efter Henze Lille, har skødet

sit gods i Billum sogn samt Gist mølle til magister Peder, ærkedegn i Ribe,
Original i rigsarkivet.

erbert1), sognepræst ved St. Nikolaj kirke i Varde, Ebbe, præst i
Starup, Niels, præst ved Horne kirke, Palle Thomsen, Thomas
Moltesen, Torkil Ulvsen, Asser Bugge, Knud Lavesen, Peder Andersen,
Jon Ebbesen, Peder Nielsen og Sune Osesen til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, både nulevende og fremtidige, at vi var til stede og hørte,
at fru Gertrud, enke efter Henze Lille, fordum borger i Viborg, personligt
fremstod på Varde sysseltings sidste tingdag før bekenderen St. Nikolaj
dag2) i det Herrens år 1342 og til nærværende brevviser, den hæderværdige
mand herr magister Peder, ærkedegn i Ribe, solgte og med fuld ret skødede
at besidde til evig tid sin gård i Billumtorp3) med et landbosted samme
steds og al sin jord i Hannevang og enge ved Billumvad samt alt gods,
hvert og et, rørligt og urørligt, såvel i agre som i eng, hvor som helst
det er beliggende, og som fra gammel tid hører til nævnte gods, enten
i Billum sogn eller udenfor, intet undtaget, hvilket gods hun havde fået
ved arv efter sin fader, men med dennes billigelse havde overladt sin
fornævnte ægtefælle Henze, så længe han levede, og at hun erkendte fuldt
ud at have fået betalingen for nævnte gods af samme herr magister Peder,
ærkedegn. Fremdeles solgte og skødede ligeledes med fuld ret nævnte fru
Gertrud på samme ting til samme herr ærkedegn en toft, et møllested og
en mølledæmning, som kaldes dam og damsted med en sluse, hvor der
er bygget en mølle kaldet Gist, og erkendte ligeledes fuldt ud at have
oppebåret betaling for samme. Dette erklærer vi for alle, hvem det angår
eller vil angå i fremtiden. Til vidnesbyrd om alt dette og til yderligere
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vitterlighed har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet oven
nævnte år og dag.
1) i omskriften på hans segl står: Herbert Pagencoppen. — 2) St. Nikolaj dag var
i 1342 en fredag (6. december); Vardesyssels ting holdtes om onsdagen. — 3) nu Tarp.
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1342. 5. december. Rostock.

Staden Rostock indgiver sit klageskrift mod greverne af Holsten og deres mænd
for overfald og plyndringer af dens borgere i Danmark (til de ifølge overenskomsten

af 1342 13, oktober udpegede voldgiftsmand).
Original i Lubeckarkivet.

i rådmænd og samtlige borgere i staden Rostock fremfører en alvorlig
klage og indsigelse mod de fornemme mænd herrerne Gerhard,
Johan, Henrik og Klaus, grever af Holsten ogStormarn, og deres hjælpere,
vasaller og fogeder. De har, efter at den stormægtige fyrste, herr Kristoffer,
fordum Danmarks konge, var blevet fordrevet og forjaget fra sit rige
Danmark, sendt os og borgerne i Rostock sendebud med breve, som lød
på og indeholdt, at vi og vore medborgere i sikkerhed på ejendele og liv
kunde og burde rejse i alle de egne af Danmarks rige, i hvilke de havde
befalingen og herredømmet. Ikke desto mindre har de uden tanke herfor,
ja ganske handlende herimod fanget mange af vore borgere fra Rostock
og frarøvet dem deres gods, skønt de var kommet i tillid til fred, tryghed
og givet ord, både til lands og til søs, uden at tilstille dem noget fejdebud
og uden at disse havde gjort sig skyldige i nogen forseelse, ja nogle har
de endogså dræbt, således som nedenfor anføres.
For det første har grev Henrik af Holsten og Hartvig Krummedige i
sommer for seks år siden frarøvet Wetzel ni okser til en værdi af 30 mark
rostocksk. Fremdeles høvedsmændene på Vordingborg: for det første har
Markvard v. Stove den ældre med sine medskyldige frarøvet Henrik
Starkader hans skib med det deri indeholdte gods til en værdi af 21 mark’
lødigt sølv1). Fremdeles har nævnte Markvard med sine medskyldige fra
røvet Peter Wend hans øl til en værdi af 13 skilling grot, og Markvard den
gryne har frarøvet samme to tønder øl. Samme Markvard med hans folk
har for fire år siden på Vor Frues himmelfartsdag frarøvet Henrik Salzmann ti mark lødigt sølv. Fremdeles har Markvard v. Stove den yngre og
hans medskyldige frarøvet Nicolaus v. Niex tolv skilling grot i brød og øl.
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Fremdeles har Markvard v. Stove den ældre med sine medskyldige for
fire år siden omkring ved St. Jakobs dag frarøvet Bernhard Rosche hans
mel og øl og klæder til en værdi af syv mark lødigt sølv. Samme Markvard
med hans folk har for omkring seks år siden frarøvet Herman Rinneschotel tolv skilling grot og en halv læst øl. Fremdeles har fornævnte
Markvard og hans medskyldige frarøvet Konrad Fink, skomager, og
hans fæller deres gods til en værdi af 40 mark rostocksk for omkring seks år
siden. Fremdeles har nævnte Markvard og hans fæller for omkring tre
år siden frarøvet Johan Höppner fire heste til en værdi af 9 skilling grot.
Samme Markvard og hans folk har for omkring to år siden frarøvet Redeler
v. d. Grube hans gods i øl og rug til en værdi af 16 skilling grot.
Fremdeles har Godskalk v. Stove for seks år siden frarøvet Rode Koghelen en halv læst øl og brandskattet ham for fire mark sølv for hans skib,
på folkesproget kaldet skude. Fremdeles har Markvard v. Stove og hans
folk i indeværende år frarøvet Henneke Gischow fire heste til en værdi af
16 mark rostocksk. Fremdeles har fornævnte Markvard med hans folk
frarøvet Henrik Freitag en mark sølv, dengang hans datters bryllup blev
fejret for omtrent fem år siden. Samme Markvard med hans folk har for otte
år siden frarøvet Sigfred Wackendorp hans gods i øl og malt til en værdi af
60 mark rostocksk. Samme Markvard og hans folk har for otte år siden
frarøvet Henrik Pape 60 mark lybsk. Samme Markvard med hans folk har
for tre år siden frarøvet Peter Brokremen 21 skilling grot i øl. Fremdeles
har Markvard Stove for omkring syv år siden frarøvet Peter Grawetop
hans gods i flæsk, smør og tømmer til en værdi af 40 mark rostocksk.
Fremdeles har nævnte Markvard med hans folk for omkring otte år siden
frarøvet Werner Lore hans gods bestående i sild til en værdi af 21 mark
rostocksk. Fremdeles har Markvard v. Stove og Eggert Brockdorf med deres
folk for omkring otte år siden frarøvet Konrad Mulerd tyve pund grot
foran Københavns havn. Fremdeles har nævnte Markvard og Heine Hund
med deres folk frarøvet Lydeke v. Kamen og Henneke Rapesülver 28 par
møllesten og seks par kværnsten i Korsør havn. Fremdeles har Markvard
v. Stove den yngre og Smalense med deres folk for omkring fire år siden
frarøvet Henrik Oldekorn gods bestående i humle og klæde til en værdi af
34 mark rostocksk.
Fremdeles har herr Eggert Brockdorf og Walstorp og Markvard v.
Stove den ældre med deres folk for seks år siden frataget Henrik Kämme
rer tyve mark sølv for en ham tilhørende kogge. Fremdeles har Peder
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Ågesen, Markvard v. Stoves foged, og Jens Degn med deres folk frarøvet
Ro tger Ammentrost og Gerlak v. Luntstede 26 mark lødigt sølv bestående
i huder og smør. Fremdeles har Markvard v. Stove den ældre og hans folk
for fem år siden i »Hollandesson« frataget Henrik Hamborg hans gods til
en værdi af 240 mark rostocksk foran Vordingborg slot. Fremdeles har
Markvard den ældre tillige med sin farbror og deres medskyldige frataget
Johan Gro te hans gods til en værdi af fire mark rostocksk. Fremdeles
har de foran Vordingborg frataget Herman Putklod fire mark og syv
skilling rostocksk. Fremdeles har Markvard med sine folk i Femernsund
for to år siden ved påsketid frarøvet den unge Markvard, borger i Rostock,
hans gods bestående i tønder, salt og andet gods til en værdi af tre mark
rostocksk og tre skilling sterling. Nævnte Markvard har for fem år siden
omkring to uger efter påske frarøvet Johan v. Minden hans skib med gods
til en værdi af 60 mark rostocksk. Fremdeles har fornævnte Markvard for
to år siden før påske frarøvet Jakob Gischow hans gods til en værdi af otte
skilling grot. Fremdeles har nævnte Markvard frarøvet Nicolaus Volsch
hans øl til en værdi af 27 skilling grot og brød til en værdi af seks mark
rostocksk. Fremdeles har Markvard v. Stoves svende for fem år siden
omkring Helligtrekonger frarøvet samme Nicolaus hans gods, nemlig
huder, smør og grise til en værdi af 20 mark rostocksk. Fremdeles har
Markvards fornævnte svende for syv år siden før pinse frarøvet samme
Nicolaus Volsch og Henrik Wattenscheden et skib med gods til en
værdi af 50 mark rostocksk. Fremdeles berøvede de for to år siden dagen
før St. Markus’ dag samme Nicolaus skib og gods til en værdi af 100
mark rostocksk og en hest for syv år siden. Fremdeles frarøvede Markvard
v. Stove den ældre ifjor omkring ved Mortensdag Henrik v. Giistrow vin,
øl, mel og malt til en værdi af 30 mark lødigt sølv. Fremdeles frarøvede
nævnte Markvards svende omkring 14 dage efter påske i år nævnte
Henrik v. Giistrow hans humle til en værdi af 6 mark lødigt sølv. Frem
deles frarøvede samme Markvards svende omkring fjorten dage efter
påske i år Willeke v. Berendshagen hans gods til en værdi af tolv mark
rostocksk. Fremdeles frarøvede de Mikkelsdag for tre år siden Henneke
v. Hamm hans klæde, lærred og andet gods til en værdi af tre pund grot.
Fremdeles frarøvede samme Markvard v. Stoves svende om høsten for ni
år siden Konrad Eizo øl til en værdi af 18 mark rostocksk. Fremdeles
frarøvede Markvards svende Mikkelsdag for fire år siden Herman Brusow
en læst sild. Fremdeles frarøvede nævnte svende om høsten for fem år siden
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Johan v. Stralsund hans gods til en værdi af 15 mark lybsk. Fremdeles
frarøvede de på samme tid Johan Hahn hans gods til en værdi af 12 mark
lybsk og tre skilling grot. Fremdeles frarøvede Markvard v. Stove den
yngre og Heine Hund lørdagen før palmesøndag for to år siden Werner
Schwarz humle, mel og øl til en værdi af 40 mark lybsk.
Fremdeles frarøvede fornævnte Markvards svende Mikkelsdag for syv
år siden Henrik og Didrik v. Malchin fire læst sild. Fremdeles frarøvede
Markvard v. Stoves svende dagen før Kristi himmelfartsdag for fem år
siden Herman Mandach, Didrik Howeschild og Ditmar Sale smør og andet
gods til en værdi af 150 mark rostocksk. Fremdeles frarøvede Markvard v.
Stove den yngre med sine folk Henrik Gischow før jul i fjor hans øl til en
værdi af 26 skilling grot. Fremdeles frarøvede Markvard den yngre fre
dagen før kvatemberfasten før Mikkelsdag i fjor Henrik og Nicolaus
Gischow humle til en værdi af ni mark purt sølv. Fremdeles frarøvede Mark
vard v. Stove den ældre fredagen før pinse for fire år siden Henrik Stein
feld og Henrik Lepel mel, salt og andet gods til en værdi af seks pund grot
og 150 mark rostocksk. Fremdeles frarøvede herr Benedikt v. Ahlefeld og
Bertram Kule for omkring to år siden Eizo hans gods til en værdi af 10
mark rostocksk, og Bertold Tylenson 48 mark rostocksk og Henrik v. Kemnitz to læst sild, og Henneke en læst sild og Herman Brusow 11j2 læst sild.
Fremdeles har herr Benedikt v. Ahlefeld og Bertram Kule frarøvet Johan
Bremer en halv læst sild for omkring to år siden. Fremdeles har Benedikt
v. Ahlefeld og hans folk frarøvet Didrik Horn øl, brød, lærred og hvidt
klæde til en værdi af 75 mark rostocksk for omkring tre år siden. Fremdeles
har Benedikt v. Ahlefeld og Bertram Kule for to år siden frarøvet Reineke
Molner ved Gedser forskelligt gods på Nicolaus Ratzeburgs skib til en værdi
af 30 mark rostocksk. Fremdeles har herr Emeke v. Wonsfleth for to år
siden frataget Heideke Giesenvitt tre mark sølvs værdi i øl og humle. Frem
deles har nævnte herr Emeke og hans søn, herr Johan Blank, for to år
siden frarøvet Herman Beseler og Henrik Buxstock foran Hindsgavl slot
humle, malt, smukt klæde og andet gods til en værdi af 100 mark lødigt
og dræbt to af hans svende, nemlig Henneke Hamborg og Sweder. Frem
deles har herr grev Henrik med sine folk frarøvet nævnte borgeres fæller
foran Horsens 16 tønder smør og humle til en værdi af 22 mark sølv.
Fremdeles har Emeke og Henrik kaldet Sandberg på St. Laurentius’ dag
for to år siden frarøvet fornævnte Herman og Henrik malt og mel til en
værdi af 21 mark lybsk. Fremdeles har Emeke Sandberg med sine folk
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mellem pinse og St. Hans dag i fjor frarøvet Didrik Bernitt og Henneke
Köcher øl og rug til en værdi af 16 mark rostocksk. Fremdeles har Kreje
Brockdorf af Ravnsborg frarøvet Arnold Redwisch kød til en værdi af tyve
mark rostocksk og Emeke af Sandberg flæsk og heste til en værdi af 50
mark rostocksk, og Gerlak Mungh og Anders Ågesen har frarøvet samme
Arnold 30 mark lødigt sølv samt humle og øl til en værdi af 20 mark lybsk
og ført det til Ravnsborg slot. Fremdeles har Sandberg og Eggert Brockdorfs søn og Johan af Ho frarøvet Johan Viceman hundrede mark lybsk.
Fremdeles har Heine Brockdorf og Heine Hund frarøvet Johan Watnød
og Didrik Gruil malt, humle og rug til en værdi af 36 mark sølv. Frem
deles har Heine Brockdorf og Heine Hund frarøvet Heine Pinnow og
Herman v. Lübeck en kogge og gods til en værdi af 383 mark rostocksk.
Fremdeles har Eggert Brockdorf og Heine Brockdorf frarøvet Helmold og
Henrik Lange og deres fæller 200 mark rostocksk for omkring 8 år siden.
Fremdeles har Krege Brockdorf og Peter Stake for et år siden frarøvet
Bordeke og hans fælle Konrad huder og flæsk, okser og smør til en værdi
af 100 mark rostocksk. Fremdeles har herr Eggert Brockdorf for over to
år siden frarøvet Peter Babbe 10 skilling grot i brød og øl, og Henneke af
Wedel har frataget samme Peter og Henrik Babbe 36 skilling grot i Kø
benhavn. Fremdeles har Heine Brockdorf for omkring to år siden i Øre
sund frarøvet Willekin Starkader gods til en værdi af 34 mark sølv. Frem
deles har Kreje Brockdorf ved påsketid i år frarøvet Didrik, Bernhard
Bagers søn, en hest i Grønsund til en værdi af seks mark rostocksk.
Fremdeles har Anders Ågesen frarøvet Henrik Burgwall 200 mark
rostocksk og 26 mark i salt og øl, i lærred og linned, som på folkesproget
kaldes loywent2), og en kiste med rede penge og sølvklenodier til en værdi
af femten mark og hans skib til 50 mark rostocksk. Fremdeles har fornævnte
Anders frataget Johan Bittertod 16 mark rostocksk i øl for omkring seks
år siden og Godeke Winter 50 mark og Heineke Sattler 50 mark ro
stocksk for seks år siden. Fremdeles har nævnte Anders frataget Henrik
Möring fire pund grot for omkring seks år siden, og Otto v. Ho har for
cirka tolv år siden frataget samme Henrik huder til en værdi af tolv
mark rostocksk. Fremdeles har herr Henrik Breyde og Henneke, hans
broder, frataget Wetzel 18 mark lybsk og fem skilling under lejde. Fremdeles
har Otto Breyde ovenfor Ravnsborg frataget Povl Jonsen hans skib og gods
til en værdi af 12 mark sølv. Fremdeles har høvedsmændene på Ravnsborg
for kort tid siden frarøvet Johan v. Stralsund hans skib og gods til en
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værdi af 40 mark og Stephan v. Niex 15 læst tønder og Henneke Niendorf
ni mark rostocksk. Fremdeles har to kaldet Sten af Ravnsborg frataget
Henrik Witte tolv skilling grot i værdi og hans fælle Gerhard fem skilling
grot. Fremdeles har Otto Breyde, da han var høvedsmand på Ravnsborg,
i fjor frataget Henneke Kröpelin på Povl Jonsens skib malt og lærred til
en værdi af 34 mark rostocksk, og en af hans tjenere, der havde fået
anvisning på at vogte det, blev hårdt såret. Fremdeles har Emeke v. Wonsfleth frataget den samme humle på det skib, på hvilket Henneke Hamborg
og S weder blev dræbt, til en værdi af 14 mark rostocksk. Fremdeles blev
hans gods ført til Bygholm bestående af hvede- og rugmel til en værdi af
ti mark rostocksk. Fremdeles fratog Smalstede ham hans humle i kirken
i Horsens for to år siden til en værdi af et pund grot. Fremdeles har Burchard
Breyde og hans folk for omkring et år siden frarøvet Didrik Schütz en læst
malt og en læst rug og våben til en værdi af seks mark lybsk foran Ravns
borg slot. Og Tunnenband og Wulf Sandberg har frataget ham tretten
tønder øl og brød og klæder til en værdi af en mark sølv. Fremdeles har
Lydeke af Gavnø, Markvard v. Stove den yngres foged, frarøvet ham seks
læst Wismar øl foran Vordingborg, og herr Volrad v. Buchwald og Punich,
hans foged, har frarøvet ham fem læst øl og dræbt hans broder. Fremdeles
har Tunnenband frarøvet ham seks heste til en værdi af 24 mark rostocksk
foran Ravnsborg. Fremdeles har herr Benedikt v. Ahlefeld dagen efter Alle
helgensdag i fjor frarøvet Henrik Rathlevs kød og sild til en værdi af tolv
mark rostocksk. Fremdeles har de efter påske det år fra Ravnsborg slot
frarøvet Hartvig Bukow skib og ladning til en værdi af 100 mark rostocksk
og frarøvet Didrik Horn 2J/2 tønde smør fra samme skib. Fremdeles har
de i påsken for to år siden fra Ravnsborg slot frarøvet Henrik Dovekatte
klæde, brød og øl til en værdi af fem mark lødigt sølv. Fremdeles har
Ankerman, Helrik og Beienfleth efter Mortensdag for otte år siden fra
røvet Johan Make hans gods til en værdi af tre pund grot. Fremdeles har
høvedsmændene i København og herr bispen af Roskilde i fasten for et år
siden frataget Johan Lange og hans slægtning Bernhard Wiese 200 mark
rostocksk i Øresund.
Fremdeles har høvedsmændene på Kalundborg i fasten for et år siden
frataget Herman Knoke en halv læst øl. Fremdeles har Jens Elmuz og
Breyde for fem år siden frataget Falck Schmid 30 mark rostocksk i kister,
bolte og sporer. Fremdeles har Mann v. Dissow og Markvard v. Plön og
Eler v. Kiel for omkring fem år siden frataget Henneke Kassebohm hans
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skib med korn til en værdi af 100 mark rostocksk. Fremdeles har drostens
sønner og Anders Ågesen med deres folk foran Tranekær slot frarøvet
Reineke Tillenson 150 mark rostocksk, hans skib og det derpå værende
gods. Fremdeles har Peder Larsen før Allehelgensdag i år frarøvet Henrik
Nordmeier og Herman Krampe, Konrad Schaffenrad og Willeke Dulmen
sild og andet gods og rede penge til en værdi af 180 mark rostocksk.
Fremdeles har Mads Hakke, Jens Larsens svend, med hans folk lørdag
efter påske i år frarøvet Peder Jyde atten tønder øl og brød, som havde en
værdi af 50 mark lybsk, fremdeles en ny sadel, armbrøst og våben til en
værdi af 4J/2 mark lybsk.
Fremdeles har Brugehane og hans fæller for omkring fem år siden fra
taget Godskalk v. Kamen og hans fæller øl og humle til en værdi af 60
mark rostocksk, og herr Johan Lussow har frataget samme Godskalk salt
og fisk, på folkesporget kaldet torsk, til en værdi af elleve mark rostocksk.
Fremdeles har Volrad Walstorp og Timme Pulsate med deres folk
frataget Nicolaus Stovenberg 32 skilling grot i øl og 4 hundreder
stokfisk (klipfisk). Fremdeles har Volrad Buchwald og hans medskyldige
frataget Bertold Frese 88 mark rostocksk og 15 mark sølv for omkring
seks år siden. Fremdeles frarøvede Anders Ågesen med sine folk i sommer
Herman Putklot og hans onkler kaldet Putklod gods til en værdi af 106
mark rostocksk. Fremdeles frarøvede Nicolaus Brockdorf samme Herman
øl og humle til en værdi af 28 mark rostocksk, som blev ført til Ålholm slot.
Fremdeles har Heikendorp af Ravnsborg otte dage efter Mikkelsdag i år
frarøvet Henneke Kruse gods til en værdi af tolv mark rostocksk. Fremdeles
har Markvard v. Stoves svende omkring jomfru Maries himmelfartsdag
for otte år siden frataget Henrik Pilgrim og Herman Holtwig, hans onkel,
atten tønder øl og to læster salt, ført til Vordingborg, til en værdi af tre pund
grot. Fremdeles har Kristian Kule med sine medskyldige for to år siden
frataget Tideman Bärmann et pund grot og ti mark skånsk og et stykke
klæde til en værdi af fire mark rostocksk og en læst byg. Fremdeles har
Kristian Kule for to år siden frataget Herman Molner hans gods til en
værdi af 34 mark rostocksk, og Markvard v. Stoves fæller har frataget
den samme 3x/2 pund grot for omkring seks år siden. Fremdeles har Peder
Ingemarsen, Markvard v. Stove den yngres foged, frataget Köpke Lange
omkring St. Hans dag i år fire mark lødigt sølv og seks heste til en værdi
af tyve mark rostocksk og meget andet gods og klæder og sat ham i fængsel
på Vordingborg. Blad om3).
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Fremdeles har Markvard v. Stove den yngre efter Mikkelsdag i år,
efter at sagen var overgivet til voldgiftsmænd, i Grønsund frarøvet Everhard
v. Vreden fire læster sild og en tønde salt og en kiste med klæder og to knipper
lammeskind til en værdi af 100 mark rostocksk. Fremdeles har Woldenberg
og Heine Hund i Københavns havn frarøvet fornævnte Everhard og hans
fæller deres gods bestående i mel og malt og øl til en værdi af 200 mark
rostocksk, som var i en kogge tilhørende en vis person, kaldet Top, hvilket
de senere lovede at ville betale dem, hvad de gav dem deres brev på,
uden at de dog betalte.
Fremfor alt klager vi, så meget som klages kan, fordi vi angående alle
de ovennævnte artikler ofte har haft forhandlinger med føromtalte herrer,
deres følgesvende og vasaller, men alt hvad der er blevet lovet os og vore
medborgere om erstatning for vore mangeartede tab, tilføjet os under
sikkert lejde og i fred, er kun i meget ringe grad eller slet ikke blevet holdt.
Ligeledes har fornævnte herrer aldrig villet udstrække deres magt over
deres vasaller dertil, at de har villet lade dem stå os til rette, og at vi
kunde opnå ret og billighed af dem, hvoraf al tvist og strid lige til den
dag i dag især er opstået. Derfor beder vi om, at I4), hvis fast venskab og forligelse skal have varig bestand imellem herrerne af Holsten og deres vasaller
og os, vil værdiges at træffe sådan bestemmelse, at I lader deres vasaller,
som med urette forulemper os, det være sig til lands eller til vands, stå
os til rette, og at de hjælper os til at opnå fuld retfærdighed og billighed
af dem efter retten uden nogen chikane. Men hvis vi ikke skulde kunne
opnå dette, og vi af den grund skulde træffe modforholdsregler derimod,
vil vi anse os for at være sikret og undskyldt over for deres herrer. Givet i
Rostock under vort bysekret i det Herrens år 1342 dagen før bispen og
bekenderen St. Nicolaus’ dag.
1) i Rostock Stadtarchiv findes i Liber Miscellaneus en optegnelse, der øjensynligt
hænger sammen med dette klagepunkt: »Denne bog angående gods, berøvet vore med
borgere over havet, blev påbegyndt i 1341 dagen før St. Paulus’ omvendelse. Først
Markvard, Godskalk og Raven, kaldet Stove, Markvard Breyde og Henrik Quitzow,
Hartvig Reventlow, Sigfred Buchwald, søn af Ditlev v. Pötenitz; disse røvede mellem
dette sted og Lübeck to læster sild fra Henrik Starkader, vor medborger, omkring for
gangne Mikkelsdag, Herman v. Teterow og Gerlak v. Baumgarten præsiderede i kam
meret«. — 2) d. v. s. linned. — 3) resten af afsnittet indtil Fremfor alt står på bag
siden af pergamentet. — 4) de i brevet af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmænd.
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Kong Valdemar 4. Atterdag slutter fred med kong Magnus af Sverige og hans

forbundsfæller, hertuginde Ingeborg, greverne Johan 3., Henrik 2. og Klaus af
Holsten og fyrsterne Johan 3. og Nicolaus 3. af Werle.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar til alle, der får dette brev at se o. s. v. Erfaringen, vor lære
mester i alt, belærer om og viser tilstrækkeligt, hvilke tab og store farer,
ikke blot for verdsligt gods, men også for menneskene og — o ve! — for
sjælene de krige og forstyrrelser, som nu ved djævelens tilskyndelse i
høj grad har grebet om sig i de fleste egne af verden, plejer at bringe med
sig, og hvor store glæder og fordele de besidder, som roligt nyder fredens
frugter. Derfor bør enhver regent af alle kræfter og omsorgsfuldt skaffe
sine undersåtter fredens og roens goder og fjerne enhver anledning til
strid. Ledet af denne overvejelse har vi i samråd med og efter enstemmigt
samtykke af vore tro mænd, såvel prælater som vort riges andre bedste
mænd, indgået følgende overenskomst med den stormægtige fyrste, vor
kære slægtning herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes konge. (1) For
det første, at der til evige tider mellem samme herre konge, hans riger,
lande og herredømmer og mænd, tilhængere og venner på den ene side og os,
vort rige, vore lande og herredømmer, mænd, tilhængere og venner på den
anden skal herske en fast og ærlig fred og en uopløselig og uforanderlig
enighed. <2) Fremdeles at enhver af de øvrige riddere og riddermæssige
mænd, borgere, klostre, kirker, gejstlige og lægfolk fra sammes herredømme
frit skal kunne nyde alt deres gods beliggende i vort rige og i vore lande,
således som det med rette tilhører dem, og at på samme måde vort riges
indbyggere, uanset af hvad stilling eller stand de er, som nævnt ovenfor,
frit skal kunne nyde alt deres gods beliggende indenfor samme konges herre
dømmer. <3) Fremdeles at ingen af os på nogensomhelst måde skal for
ulempe den anden i hans fornævnte lande og herredømmer eller rettig
heder, men i alle forhold og på alle måder oprigtigt og fordelagtigt begun
stige ham. (4) Fremdeles skal alle stridigheder, retssager og uoverensstem
melser, store og små, som indtil nu, uanset hvordan, er opstået mellem os
og de høje fyrster Johan og Nicolaus af Werle, fra vor side være eftergivet
og bilagt, uden at vi nogensinde skal tilbagekalde dem i erindringen til
uheldssvanger gengældelse overfor dem, og de skal frit kunne nyde deres
arvegods, som de besidder i vore herredømmer, således som det med rette
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tilkommer dem, og ukæret beholde deres panter, indtil der fuldt ud er
ydet dem fyldest herfor. (5) Fremdeles hvis det skulde ske — hvad Gud
forbyde — at vi ikke ubrydeligt overholder vor foranstående aftale med for
nævnte herre konges velyndere og venner og med den berømmelige fyrstinde,
vor elskede slægtning, fru Ingeborg hertuginde, samme herr konges moder, og
med de høje fyrster, herrerne Johan, Henrik og Klaus, grever af Holsten og
Stormarn, og sammes venner og tilhængere, skal nævnte herr kong Magnus
kunne støtte dem og enhver af dem på tinge og hjælpe dem til deres ret som
før, uden at nærværende overenskomst skal kunne hindre det. Vi lover altså
fast og ubrydeligt på vor tro og ære at overholde alt det ovennævnte, såle
des som det er aftalt, og ikke selv eller ved nogen anden juridisk eller de
facto at handle derimod ved nogen lejlighed eller af nogen årsag. Men hvis
vi skulde handle imod det ovennævnte eller noget af det ovennævnte, da
ønsker og samtykker vi ganske i, at vore nedennævnte medlovere i kraft
af samme handling og uden at pådrage sig vort mishag skal kunne mod
sætte sig os på fjendtlig vis og yde samme herre kong Magnus virksom
bistand. Til vidnesbyrd og klarere bevis for alt dette er vort segl hængt
under dette brev. Vi nedennævnte ... grever ... bisper ... riddere og.. .2)
væbnere erklærer bestemt på vor tro sammen med fornævnte herre
kong Valdemar, at alt det ovennævnte fast og ubrydeligt skal blive over
holdt. Men hvis — hvad Gud forbyde — fornævnte herre konge handler
imod ovenstående eller noget af ovenstående eller forsøger at handle
derimod, vil vi i kraft af samme handling og i medfør af vort ovennævnte
givne ord virksomt støtte oftnævnte herre kong Magnus og sammes ar
vinger imod kong Valdemar. Til sikkerhed og vidnesbyrd om det oven
nævnte er vore segl o. s. v.
1) den i oktober 1342 sluttede våbenstilstand gjaldt til 13. december, jf. nr. 263
og ifølge det samtidige brev, nr. 281, skulde Valdemar inden kyndelmisse oversende
høvedsmændenes forpligtelsesbreve til Helsingborg. — 2) navnene som sædvanligt ude
ladt i denne afskriftsamling.

[1342. 13. december—1343. 2. februar]1).
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Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til inden næste pinse at udlevere fire

breve (nr. 129—31 og 280) i beseglet tilstand til kong Magnus.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

Nr. 281

[13. december 1342 — 2. februar 1343]
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aldemar . . .2) til alle, der får dette brev at se, vor hilsen.
Vi gør med dette brev vitterligt, at vi på vor tro og på vor ære
bestemt har lovet den stormægtige fyrste, vor kære slægtning herr Magnus,
Sveriges, Norges og Skånes berømmelige konge, at vi ubetinget uden al
hindring i tiden mellem denne dag og førstkommende pinse skal sende
brevene angående de mellem ham og os trufne overenskomster, hvilke
breve vi nu har beseglet med vort og nogle af vore tro mænds segl, og
hvoraf et angår stadfæstelsen af herr grev Johans pantsættelse af Skåne til
ham3), et andet vor påfølgende afståelse af samme land4), et tredje salget
af Halland5), et fjerde den imellem ham og os stiftede forsoning og enig
hed6), til borgen Helsingborg og lade dem overgive i hans høvedsmands
hånd sammesteds, beseglede med vort og alle deres segl, som opføres i
samme breve, nemlig fyrster, prælater, riddere og væbnere. Og til
større sikkerhed for ovenstående giver vi samme herre kong Magnus
borgene Vordingborg og Korsør i pant med alle deres rettigheder og til
liggender på det vilkår, at hvis fornævnte breve ikke sendes tilbage til
pinse forseglede, som ovenfor er nævnt, da skal nævnte borge og enhver
af dem på fornævnte herre kong Magnus’ forlangende være åbne for ham
efter hans ønske, og han skal i dem have støtte imod os, indtil vi tilbage
sender oftnævnte breve i alle måder beseglede til fornævnte borg. Ydermere
lover vi fast på vor tro og på vor ære, at vore høvedsmænd, som herefter
på vore vegne måtte overtage nævnte borge og til enhver tid være på
samme, enhver på sin borg, sammen med tolv egnede personer på tro og
love skal afgive det løfte ved deres åbne brev, at de med fornævnte borge
og disses rettigheder trofast skal holde sig til nævnte herre kong Magnus
og adlyde ham og hans befalinger, indtil vi har opfyldt ovenstående. Vore
fornævnte høvedsmænds breve, beseglede med deres og deres medloveres
segl, skal vi uden al hindring sende til Helsingborg mellem denne dag og
førstkommende kyndelmisse. Til vidnesbyrd herom er vort segl og vore
tro mænds segl, herrerne . . .2), som sammen med os er garanter for, at
alt det ovenstående ubrydeligt skal blive overholdt. Givet . . .2)

V

1) da spørgsmålet om disse breve ifølge traktaten af [13. oktober], jf. nr. 263, ikke
måtte berøres så længe våbenstilstanden varede, d. v. s. til 13. december, og da det
nedenfor fremgår, at høvedsmændenes forpligtelsesbrev skulde udleveres til den kom
mende kyndelmisse, må brevet være udstedt mellem 13. december og 2. februar. —
2) udeladelser i afskriften. — 3) jf. nr. 130. — 4) jf. nr. 129. — 5) jf. nr. 131. — 6) jf.
nr. 280.
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24- december 1342

Nr. 283

1342. 24. december.
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Rådet i Rostock beder rådet i Lübeck om at tilbagelevere eller erstatte 4 læster og

2 td. sild, som af høvedsmændene for stædernes flåde var blevet frataget tre borgere fra
Rostock, skønt sildene var nedsaltede inden pinse, og førend der var udstedt forbud

herimod.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i Rostock til de hæderværdige og gode mænd, de herrer
- rådmænd i Lübeck, i dyb hengivenhed, tjenstvillighed og ærbødighed.
I skal vide.... , at Peter Brothagen, Godskalk Freitag og Nicolaus
Weger, vore medborgere, havde deres gods i Skåne inden nu forgangne
pinse førend tiden for forbudet (mod handel); med dette nedsaltede de i
den rette nedsaltningstid 4 læster og to tønder sild, hvilke høvedsmændene
for stædernes kogger fratog dem på havet; ligeledes skal I vide for sikkert,
at nedsaltningen ikke skete med bistand af svenskere eller danskere, men
foregik på lovlig og tilbørlig måde og stedse til tilfredshed for venner og
ikke for fjender. Derfor bønfalder vi Eder indtrængende, vise og ærværdige
mænd om, at I af kærlighed til os og af hensyn til vore bønner lader vore
oftnævnte medborgere få fornævnte sild tilbagegivet og udleveret, således
som vi gerne i omvendt tilfælde vil gøre overfor Eders borgere1)........ Givet
med vort stadssegl trykt på bagsiden som vidnesbyrd om det foranstående
i det Herrens år 1342 dagen før Herrens fødselsdag.

R

1) ved et andet enslydende brev, udstedt d. 21. december, intervenerer rådet i Ro
stock for tre andre medborgere, Johan Wokrente, dennes søn Herman og Henneke Bor
nit; det fratagne kvantum sild beløber sig her til 2 læster (Lüb. UB II nr. 762; Dipl.
Svec. V nr. 3674).

1342. 24. december.

283

Peder Vendelbo, forhenværende drost, pantsætter sit gods i Æthelshøgh i Hillerslev
herred til Niels Mogensen.
Original i rigsarkivet.

eder Vendelbo, fordum de danskes konges drost, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg i sandhed skylder
nærværende brevviser Niels Mogensen 12 mark lødigt og prøvet sølv efter
kølnsk vægt, som skal betales fuldt ud på sidste Viborg landsting før nu

P

Nr. 284
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førstkommende jul, for hvilke jeg med dette brev pantsætter ham mit
gods i Hillerslev herred i Ty, nemlig en gård i Æthelshøgh, på hvilken
Jakob Tordsen bor, og som yder afgift til en værdi af 15 pund korn, og
2 gårde, på hvilke Bo Røgesen og Riklev, hans søn, bor, og som yder
afgift til en værdi af g1^ pund korn, med 4 »høøk«1) og deres øvrige tilliggen
der, rørligt og urørligt, på den betingelse, at samme Niels for indeværende
år og derefter årlig skal hæve frugterne og indtægterne af samme, indtil
de af mig eller mine arvinger fuldt ud indløses hos samme Niels eller hans
arvinger, uden at de på nogen måde fradrages i gældens hovedstol, og jeg
forpligter mig eller mine arvinger til mundtligt at pantsætte nævnte gods
til nævnte Niels eller hans rette arvinger på Viborg landsting, som ovenfor
nævnt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1342 juleaften.
1) dansk ord i den latinske tekst. Betydningen usikker.
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1342.

Tove Ingvarsdatter, enke efter Niels Porse, overdrager sit gods i Holme til Næs

tved St. Peders kloster.
Næstved St. Peders klosters registratur.

fficialens vidisse1), at Tove Ingvarsdatter, enke efter Niels Porse,
overdrog os alt sit gods i Holme2), nemlig seks øre skyldjord, til frelse for
sin sjæl. 1342. Vid at denne original-vidisse er helt ødelagt og ulæselig.
1) da klosteret først 1405 ved kongeligt rettertingsbrev kom i besiddelse af godset i
Holme, jf. SRD IV 359 og Helms, Næstved St. Peders kloster 479, stammer den udate
rede vidisse antagelig fra tiden omkr. 1405. Den nævnte official er vel roskildebispens.
— 2) nu Holmegård.
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1342.

Kong Valdemar 4. Atterdag forlener Albert Moltke med Dronningholm.
Vordingborgske registratur.

ong Valdemars brev, hvormed han forlener Albert Moltke for- nævnte Dronningholm med alt dets tilliggende og forbyder enhver
at gøre ham uret eller lægge ham hindringer i vejen vedrørende nævnte
gods. Givet i Roskilde i o. s. v. år 1342.

K

[1342]
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Nr. 290

1342.

286

Tingsvidne, at Niels Koksen og hans søn Knud har skødet deres gods i Egebjerg

til Vor kloster.
Skanderborgske registratur.

idne, at Niels Koksen og hans søn Knud skødede abbeden i Vor
kloster alt deres gods i Egebjerg. Givet 1342.

V
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1342.
Niels Bugge mageskifter sit gods med biskop Simon af Viborg.
Viborg stifts registratur.

err1) Niels Bugges mageskiftebrev med biskop Simon på gods i Salling.
Givet i det Herrens år 1342 dagen før den glorrige jomfru Marias
dag2).

H

1) Herr er sikkert en fejl af registrator; Niels Bugge var ikke ridder på dette tids
punkt. — 2) den nærmere angivelse af, hvilken fruedag det drejer sig om, mangler.

1342.

288

Erik Meinekesen pantsætter gods i Nørrejylland til herr Jakob Bæger.
Maribo klosters registratur.

rik Meinekesens pantebrev til herr Jakob Bæger på gods i Nørrejylland.
1342.

E

1342.

289

Peder Brun skøder Tord Degn en gård og mølle i Hov.
Mariager klosters registratur 1584.

Peder Bruns skødebrev til Tord Degn på en gård og mølle i Hov.

[1342 ?p).

290

Helmold v. Piessen, ridder, beder rådet i Lübeck om at frigive hans tjener Michael
og 47 kreaturer og 5 heste, hvilke væbneren Johan v. Kossbade på hans vegne har

udført fra Danmark.
Original i Lübeckarkivet.
3. Række, i.

16

Nr. 291

[ Omkr. 1342—1354]
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elmold v. Piessen, ridder, til de hæderværdige mænd og gode herrer
rådmændene i staden Lübeck utrættelig og redebon tjeneste i alle ting.
Jeg takker Eder, ærværdige og hæderfulde rådmænd, med megen bøn
for det svar, der er givet mig angående min tjener Michael, hvem I har
holdt tilbage sammen med 47 kreaturer og fem heste. Jeg beder Eder på
den mest indtrængende måde om at sende mig fornævnte tjener kvit og
frit hjem med fornævnte kreaturer og heste. Hvis I gør det, ønsker jeg
sammen med alle mine venner at gøre mig fortjent af Eder og Eders
borgere, idet I skal vide, at jeg erklærer med dette mit åbne brev, at
kreaturerne tillige med hestene er mine og ikke en andens, men Johan,
væbner, kaldet v. Kossbade sendte mig dem fra Danmark under gre
verne af Holstens sikre lejde, med hvilke jeg — det give Gud — vil
søge min fordel, således som det synes mig mest tjenligt. Desuden lover
jeg Eder fuld sikkerhed for denne tilbageholdelse og hindring, så at intet
menneske, hvilken stilling han end indtager, i eftertiden af den grund skal
kunne plage eller fortrædige Eder eller nogen af Eder i ord og gerning.
Lev vel og byd over mig i alle ting.

H

1) Lüb. UB. I 686 nr. 260 a daterer brevet til 1247—61, men ifølge Mekl. UB. IX
405 nr. 6236 er skriften fra midten af det 14. årh. og seglet identisk med det segl, som
findes under et brev, udstedt af ridderen Helmold v. Piessen 1350 6. jan. Mekl. UB.
anser det derfor for sandsynligt, at brevet er fra 1342, da Lübeck og greverne af Holsten
var i strid med hinanden. Det er dog ikke givet, at brevet forudsætter et fjendskabs
forhold mellem Holsten og Lübeck. Herr Helmold nævnes sidste gang 1353 27. juni.
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[Omkr. 1342—54p).

Godskalk og Henneke Bymand skøder ifølge fuldmagt fra Niels Pedersen gods i
Ubberud til St, Knuds kloster i Odense.
Registratur fra 1558 i rigsarkivet.

remdeles to skødebreve på godset, som klosteret har i Ubberud, og at
Godskalk og Henneke2) Bymand skødede fornævnte gods og ejendom
til fornævnte St. Knuds kloster på Niels Pedersens vegne, som boede i
Holsten3).

F

1) Henneke Bymand nævnes i to breve, nemlig fra 1342, nr. 221, og 1354 16. juni. Hans
datter Lene var gift med Tue Nielsen af Nebbe. Senere kom Nebbe, rimeligvis ved arv, i
Hartvig Limbæks besiddelse, og omkr. 1400, cf. ÆA. V 231, udsteder denne et brev, der

[ Omkr. 1342—1365]
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Nr. 294

har tilknytning til det her nævnte gods i Ubberud. — 2) registraturen har Henning, men
jf. note 1. — 3) må efter sprogbrugen på registraturens tid forstås som Slesvig.

292

[Omkr. 1342—54p).
Niels Pedersens følgebreve på godset i Ubberud.
Registratur i rigsarkivet.

fremdeles findes hos de samme to skødebreve, nemlig fornævnte Niels
. Pedersens følgebreve2) på fornævnte gods og ejendom.
1) jf. nr. 291. — 2) et af dem har rimeligvis været et fuldmagtsbrev, jf. nr. 291 og 293.

[Omkr. 1342—54p).
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St. Knuds kloster i Odense mageskifter sit gods i Knud i Tyrstrup h. med Niels
Pedersens gods i Ubberud.
Registratur i rigsarkivet.

remdeles en vidisse af 3 breve2), det første et skøde- og mageskiftebrev
på det gods, St. Knuds kloster havde i Sønderjylland i Tyrstrup herred
et sted, som kaldes Knud, til gengæld for det gods, som klosteret fik i Ubbe
rud i mageskifte3).

F

1) jf. nr. 291 n i. — 2) det 2. brev er et skødebrev af Hartvig Limbæk (til Nebbe)
fra omkr. 1400, i hvilken denne atter skøder godset i Knud til klosteret; det tredje er
et brev i tilknytning hertil. — 3) registraturen har som overskrift Klosterets skøde på det
gods, som vi gav igen for Ubberud.

294

[Omkr. 1342—65p).
Erland Turesen af Bjållerup skøder gods i Fjålas torp og Holmby.
Oluf Stigsen Krognos" registratur.

remdeles et skødebrev af Erland Turesen af Bjållerup på gods i Fjålastorp i Brunnby og en gård i Holmby i Frosta herred.

F

1) Erland Turesen nævnes første gang i brevet 1342 30. marts, nr. 218 og sidste gang
i brev af 1365 30. marts.
16*

Nr. 295

2. januar 1343
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1343. 2. januar. Varberg.

295

Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne meddeler bønderne i Varne og Vaaler

skibreder, at han har overdraget bordledingen af skibrederne til Mariakirken i Oslo.
(Givet) på Varberghus torsdag næstfør den 13. dags jul i vort kongedøm
mes 24. år.
Original i det norske rigsarkiv.

1343 3- januar, Acta Pont. I 141 nr. 295, se 1344 13. januar.

1343. 13. januar.

296

Peder Hovisen skøder alt sit gods i Nårup (til Tvilum kloster?).
Silkeborgske registratur (Tvilum klosters breve).

t gammelt latinsk skødebrev af Peder Hovisen på alt hans gods i
Nårup i Gern sogn. Givet 1343 mandag efter Helligtrekongersdag.

E
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1343. 29. januar. Vendsyssel sysselting.

Tingsvidne af Vendsyssel sysselting, at Torkil Hval skødede sit gods i Ålstrup

og Smidstrup til Niels Ebbesen mod senere betaling.
Original i rigsarkivet.

luf, provst ved Børglumkirken, Niels Ingvarsen, provst i Vendsyssel,
Niels, præst i Bjærgby, herren af Børglums official i Vendsyssel, Hen
rik Nielsen, Uffe Nielsen, riddere, Sakse Pedersen, Godeke Jakobsen,
N(iels) Pedersen af Han herred, Anders Andersen, Palle Assersen, Jens
Hughælstath, Torben Troelsen, Kristian Stavnsen, Ebbe Nielsen, Oluf
Jensen, Thomas Troelsen, Torsten Nielsen, Mads Brun, TueTordsen, Tolli
Ingvarsen, Jens Nielsen, Peder Soop, Niels Thersen og Jens Koli1) til alle,
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1343 onsdag før Kyndelmisse har
hørt og set på Vendsyssel syssel ting, at nærværende brevviser Torkil Hval,
der var til stede sammesteds, uden nogen indsigelse fik et tilfredsstillende
og klart tingsvidne om, at han skødede sit gods i Ålstrup og Smidstrup til
en vis Lammin på Niels Ebbesens vegne på den betingelse, at samme
Niels Ebbesen skulde give og yde fuldstændigt og passende vederlag til
nævnte Torkil for samme gods ifølge afgørelse af de gode mænd, herrerne

O

i o. februar 1343
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Henrik Nielsen og Uffe Nielsen, riddere, således som han personligt lovede
ham, og uden adgang til nogen indsigelse. Hvis han ikke gjorde det, så
skulde skødningen eller afhændelsen af dette gods hverken have nogen
betydning eller stå ved magt. Dette har vi hørt og vi bekræfter det sand
færdigt med ordlyden af dette brev. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore
segl2) hænge under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og
sted.
1) seglet viser, at han var en Rotfeld. — 2) nogle af brevets seglremme er udskåret
af et pergamentblad, hvis for- og bagside har været beskrevet med to forskellige doku
menter. Det fremgår af disse fragmenter, at Erland Kalv og hans broder har været
(blandt) udstederne, som har lovet modtagerne, Henrik Albertsen (Eberstein) m. fl.,
lejde for et begrænset tidsrum.

[1343. Omkr. 2. februar]’).
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Kong Valdemar 4. Atterdag erkender, at han inden den 2, februar har modtaget
et brev, udstedt på kong Magnus' vegne af Jens Kristinesen, Skånes høvedsmand,

angående borgene Helsingborg og Lindholm.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar o. s. v. I skal vide, at vi har fået og fuldt ud modtaget brev
af den velbyrdige og hæderlige mand Jens Kristinesen, høvedsmand
i Skåne, (givet) os af samme Jens på den berømmelige fyrste herr Mag
nus’, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konges, vegne, angående
Helsingborg og Lindholm slotte, inden Kyndelmisse, som det var aftalt,
bekræftet med segl tilhørende de velbyrdige mænd herrerne Nils Abiornsson........ , riddere, og.......... , væbnere samt fornævnte Jens Kristinesen.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet
o. s. v.

V

1) må antages at svare til bestemmelsen i kong Valdemars brev nr. 281, vedrørende
Vordingborg og Korsør.

1343. 10. februar.

299

Niels Hase erklærer at ville godkende det arveskifte,som frænder vilforetage mellem
ham og hans moder og søstre efter hans fader og broder.
Original i rigsarkivet.

iels kaldet Hase til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel efterkommere som nulevende, skal vide, at jeg i det

N
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15- februar 1343

246

Herrens år 1343 på den salige jomfru Skolastikas dag ved skifte, foretaget
mellem mig, min elskede moder og mine elskede søstre af det gods, som
ifølge arveretten tilfaldt os efter min fader og min broder, i nærværelse af
vore frænder har forpligtet mig til på egne og på mine arvingers vegne at
ville anerkende og godkende, hvad som helst vore fornævnte frænder i an
ledning af fornævnte arv måtte foretage os imellem med hensyn til oven
stående. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte år, dag og sted.
300

1343. 15. februar.

Mogens Skåning af Vallosa sælger sin måg Absalon Ågesen en gård i Lilla

Harrie.
Original i rigsarkivet.

ogens Skåning af Vallosa til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
. med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg til den fornemme og gode mand,
nærværende brevviser Absalon Ågesen, min elskede måg, har solgt en mig
tilhørende gård i Lilla Harrie, hvorpå en mand ved navn Elif har boet,
at besidde med rette evindelig, hvilken gård jeg har arvet efter min
faders død, med agre, enge og græsgange og alle dens andre tilliggender.
Ydermere forpligter jeg mig til selv eller ved mine arvinger at hjemle
fornævnte Absalon eller hans arvinger omtalte gård og at frigøre, løse og fri
den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige
med segl tilhørende den velbyrdige mand herr Josef, kannik i Lund,
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1343 anden lørdag før
fastelavns søndag.

M
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1343. 23. februar.

Peder Vendelbo, forhenværende drost, pantsætter to gårde i Nors til Niels Mogensen

for

7 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

ieder Vendelbo, fordum kongens drost, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg til nærværende brevviser Niels Mogensen har pant-

P

247

2. marts 1343

Nr. 302

sat mine to gårde i Nors med alle rørlige og urørlige tilliggender, som yder
en årlig afgift svarende til 13 pund korn, og som Niels Toresen og Havrekærve bor på, for syv mark lødigt sølv, at indløse førstkommende St. Hans
dag på den aftalte betingelse, at hvis nævnte gårde ikke bliver indløst til
nævnte termin, så skal samme Niels Mogensen årligt oppebære afgiften af
de nævnte gårde, indtil jeg indløser fornævnte gårde af ham for den
nævnte sum sølv. Fremdeles forpligter jeg mig eller mine arvinger til
mundtligt på Viborg landsting at pantsætte ham de fornævnte gårde, som
tidligere sagt, og at hjemle den mod tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1343 på fastelavnssøndag.

1343. 2. marts. Roskilde.

302

Kong Valdemar 4. Atterdag indsætter Niels Eriksen af Hørsholm som værge for

Esrom kloster.
Afskrift i Esrombogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom vi har taget vore elskede brødre i Kristus, abbeden og mun
kene i Esrom, tillige med alt deres gods og deres undergivne under vor
fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem, og idet vi ønsker, at alle
deres friheder, alle som en, som de frit har fået af vore forfædre, Danmarks
konger, skal stå ved magt, indsætter og tilforordner vi med dette brev en
værge og forsvarer for brødrene og herrerne og alle deres undergivne,
nemlig den velbyrdige og gode mand vor i Kristus elskede Niels Eriksen
af Hørsholm, indtil vi måtte tilbagekalde dette brev, idet vi udtrykkeligt
befaler samme Niels, at han med vor myndighed og på vore vegne skal
beskytte og forsvare de nævnte herrer og deres undergivne mod alle, der
måtte have i sinde at forurette eller forulempe dem. Vi vil derfor også, at
enhver der har en sag at føre mod de nævnte herrers undergivne, skal føre
den for os eller også for fornævnte Niels Eriksen, og ikke andetsteds, men
der modtage sin ret. Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes
fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer eller nogen som
helst anden, af hvad rang eller stilling han end er, drister sig til at for
trædige fornævnte brødre og herrer eller deres undergivne eller på nogen

V
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måde at forulempe dem mod dette brevs ordlyd, såfremt han ønsker at
undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1343 på første
søndag i fasten i vor nærværelse.

1343. 15. marts.

303

Bosjd kloster mageskifter Stensma med Torsten Svendsen mod Ingemanstorp og

Everdd.
Skånebrevsfortegnelsen.

ageskiftebrev mellem prioren i Bosjd kloster og en mand ved navn
• Torsten Svendsen, nemlig at prioren fik Ingemanstorp i Fårs herred
og Everdd, hvorimod Torsten til vederlag fik Stensma. Givet 1343 lørdag
efter Gregors dag.

M

1343 17. marts, Acta Pont. Dan. VII 31 nr. 5260: notitsen om udbetaling til den pave
lige pønitentiar Petrus de Dacia (andetsteds kaldet Petrus Abo de Dacia), Dacia betyder
her ordensprovinsen Dacia = Skandinavien, og Petrus var fra Åbo i Finland, hvorfor
denne og andre tilsvarende notitser udelades i DRB.

304

13<4)3? 30. marts. Arhus.

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Peder Jensen af Koed og Asser Apisen af
Vitten på kongens retterting i Århus har skødet det gods, de har arvet efter Broder

Degn, til kapitlet i Århus.
Afskrift i Århusbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 13431) på søndagen Judica var herrerne
Peder Jensen af Koed og Asser Apisen af Vitten personligt nærværende på
vort retterting i Århus og skødede som evig besiddelse til nærværende brevviser, herr Jens, ærkedegn i Århus, på kapitlets vegne sammesteds det gods,
hvert og et, rørligt og urørligt, hvor det end var beliggende, som efter den
gode mand, herr Broder Degns død tilkom dem ifølge arveret. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år,
dag og sted.

V

1) afskriften har fejlagtigt 1333; da Broder Degn endnu levede 1335 18. november,
jf. DRB II 11 nr. 238, og ærkedegnen Jens døde 1350, er årstallet sandsynligvis 1343.
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1343. 1. april. Harjagers herredsting.

Nr. 306
305

Gregers Åstredsen skøder gods i Harjager herred til herr Bennike, kannik i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

regers Åstredsen til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg i det Herrens år 1343 tirsdagen
næst efter Mariæ bebudelsesdag, offentligt på Harjagers herredsting lovligt
og til evig og retmæssig besiddelse har tilskødet den hæderværdige mand
herr Bennike, kannik i Lund, noget gods, jeg besad i samme herred, og at
jeg har skødet det i hans skød og faktisk opladt det til hans hånd, nemlig 2
gårde, en i Barsebåck, i hvilken Svend, kaldet Snap bor, og en anden gård i
Hofterup, i hvilken Bent Tuesen bor, tillige med agre, enge, græsgange, virning, hvert og et, og alle andre, rørlige og urørlige tilliggender til nævnte
gårde, idet jeg udtrykkeligt på tro og love med dette brev forpligter mig og
mine arvinger til nu og i fremtiden at hjemle nævnte gårde med alle deres til
liggender, som omtales ovenfor, for samme herr Bennike og hans arvinger og
fuldt ud at fri dem for besværing eller tiltale fra hvem som helst, idet jeg her
ved giver afkald på enhver indsigelse om svig og på alt, som er imod dette
brev eller dets virkning, eller på noget punkt kan anfægte det. Til vidnes
byrd herom har jeg ladet mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd,
herrerne Jens Bentsen, Mogens Nielsen, kanniker i Lund, Jordan, Peder og
Anders, sognepræster ved kirkerne i Våstra Vram, Hofterup og Barsebåck
sætte under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

G

1343. 4. april. Avignon.

306

Pave Clemens 6. udnævner efter biskop Hellemberts resignation Henrik af Waren-

dorp til biskop i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Henrik af Warendorp, udvalgt biskop af Slesvig,
hilsen og apostolisk velsignelse.
Da vi, skønt ufortjent, troner på den højeste værdigheds tinde, udstræk
ker vi til samtlige jordens kirker vort opmærksomme blik og yder gerne
vor apostoliske gunst og hjælp til et lykkeligt styre af deres forhold, men
vi bør tænke mest på dem, som klager over deres ledigheds genvordigheder,
så der ved vor hjælp kan sættes egnede hyrder i spidsen for dem, ved hvis
omsorg disse kirker ved Herrens styrelse kan ledes på frelsebringende og

T
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nyttig vis. Da nu kirken i Slesvig for nylig blev ledig, fordi vor ærværdige
broder Hellembert, fordum biskop af Slesvig, af visse grunde gennem sin af
ham i denne sag særligt indsatte befuldmægtigede, vor elskede søn Frederik
Odilie, kannik ved kirken i Bücken, Bremen stift, ved det apostoliske sæde
af egen drift gav afkald på styret af kirken i Slesvig, som han da forestod,
overfor vor elskede søn Stephanus, kardinalpresbyter af ss. Giovanni e Paolo,
der på vor befaling, som var givet ham mundtligt herom, tillod dette
afkald, ønsker vi af faderlig omhu at drage omsorg for samme således
ledige kirke i Slesvig, for at den ikke skal prøve en langvarig ledigheds
ulemper, da ingen uden vi denne gang kan befatte sig med provisionen af
denne kirke, fordi vi før dette afkald har ladet provisionerne af alle dom
kirkerne, der da på enhver måde var ledige ved nævnte sæde og i frem
tiden vilde blive ledige ved det, reservere for vor rådighed og bestemmelse1),
idet vi herefter erklærede det for ugyldigt og magtesløst, om nogen, lige
gyldigt med hvilken myndighed med eller uden viden herom skulde for
søge at handle anderledes angående dette, og vi har endelig efter indgå
ende overvejelse, som vi har haft med vore brødre2) om at sætte en nyttig
og dygtig person i spidsen for samme kirke, hvorved samme kirke kunde
bevares for skader og lykkeligt øges i velsignelse, rettet vor tankes blik mod
Dig, kannik i Lübeck med diakongrad, udrustet med boglig viden, med
gode sæder, forstandig i det åndelige og omsigtsfuld i det timelige og,
således som vi har erfaret af troværdige mænds indberetning, mangfoldigt
prydet af andre fortjenstfulde dyder. Efter at have overvejet alt dette med
tilbørlig eftertanke giver vi på nævnte brødres råd med apostolisk myndig
hed Dig provision på fornævnte kirke i Slesvig og sætter Dig i spidsen for
den som biskop og hyrde og overdrager Dig med Gud, som giver nådesbevisninger og skænker belønninger, fuldt ud omsorgen for og styrelsen af
denne kirke i Slesvig såvel i det åndelige som i det timelige i tillid til, at
fornævnte kirke i Slesvig ved Din frugtbringende styrelse, når Herrens
nådige hånd bistår Dig, skal styres nyttigt og ledes lykkeligt og opnå mang
foldig fordel i samme åndelige og timelige ting. Derfor pålægger vi Dig,
gode søn, ved denne apostoliske skrivelse, at Du ærbødigt påtager Dig
denne byrde, der er pålagt Dig af Herren, og stræber efter klogt og om
sorgsfuldt at udøve fornævnte omsorg og styrelse, således at samme kirke
kan fryde sig over at være overdraget en forstandig styrer og en dygtig
leder, og at Du ud over den kirkelige gengældelses løn klogt kan gøre Dig
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Nr. 308

fortjent til yderligere at opnå vor og samme sædes velsignelse og nåde.
Givet i Avignon den 4. april i vort (pontifikats) første år.
1) jf. nr. 268 og c. 13 Extravag. Com. De prebendis III 2. — 2) d. v. s. kardinalerne.

1343. 4. april. Avignon.

307

Pave Clemens 6, meddeler kapitlet i Slesvig kanniken Henrik af Warendorps ud

nævnelse til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Slesvig
hilsen o. s. v.1).
Da vi, skønt ufortjent, o. s. v. indtil1) i samme åndelige og timelige ting.
Derfor pålægger vi Eder alle ydmygt at betragte samme udvalgte biskop
som fader og hyrde for Eders sjæle, at vise ham skyldig og hengiven lydig
hed og ærbødighed, og med glæde at rette Eder efter og virkningsfuldt
sørge for at udføre hans heldbringende formaninger og pålæg, således at
den åndelige glæde kan være rig og den forønskede lyksalighed forøges på
begge sider mellem Eder og ham. I modsat fald vil vi stadfæste den dom,
som samme udvalgte biskop lovformeligt måtte fælde over de genstridige
og lade den ubrødeligt efterleve indtil værdig oprejsning efter Guds vilje.
Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 306.

1343. 4. april. Avignon.

308

Pave Clemens 6. meddeler gejstligheden i Slesvig stift kanniken Henrik af Waren

dorps udnævnelse til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner gejstligheden i Slesvig stad og
stift hilsen o. s. v.1).
Da vi, skønt ufortjent, o. s. v. indtil1) i samme åndelige og timelige ting.
Derfor pålægger vi Eder alle ved denne apostoliske skrivelse at (---- )2).
Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 306. — 2) for den forkortede formel se nr. 307.
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1343. 4. april. Avignon.

Pave Clemens 6. meddeler menigheden i Slesvig stift kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner menigheden i Slesvig stad og
stift o. s. v.1). Derfor beder og opfordrer vi Eder alle indtrængende til
og pålægger Eder ved denne apostoliske skrivelse hengivent at modtage
samme udvalgte biskop som Eders fader og sjælehyrde, vise ham skyldig
ære og ydmygt rette Eder efter hans heldbringende formaninger og pålæg,
således at han kan glæde sig over i Eder at have fundet hengivne sønner
og I følgelig over i ham at have fundet en velvillig fader. Givet som oven
for1).

P

1) jf. nr. 306.
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1343. 4. april. Avignon.

Pave Clemens 6. meddeler kirkens vasaller i Slesvig stift kanniken Henrik af

Warendorps udnævnelse til biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner alle vasaller under kirken i
Slesvig o. s. v.1)- Derfor pålægger vi Eder alle ved denne apostoliske
skrivelse af ærbødighed for os og det apostoliske sæde at vise samme ud
valgte biskop skyldig ære, rette Eder virkningsfuldt efter hans formaninger
og pålæg og fuldt ud stræbe efter at yde ham den sædvanlige troskab og
den vante tjeneste og svare ham de rettigheder, der tilkommer ham fra
Eder. I modsat fald vil vi stadfæste den dom eller straf, som denne udvalgte
biskop lovformeligt fælder eller anordner i det åndelige eller det timelige
mod de genstridige og lade dem ubrødeligt efterleve indtil værdig oprejs
ning efter Guds vilje. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 306.
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1343. 4. april. Avignon.

Pave Clemens 6. meddeler ærkebiskop Peder af Lund kanniken Henrik af Waren
dorps udnævnelse til biskop af Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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å samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund
hilsen o. s. v.1).
Det fremmer Din frelse og Dit ry, hvis Du med blikket vendt imod
Guds nåde viser gejstlige personer og især dem, der er udstyret med bi
skoppelig værdighed, en passende beskyttelses og nådes gunst. Da kirken
i Slesvig fornylig o. s. v. indtil1) fordel i samme åndelige og timelige ting.
Da nu Din gunst vil være såre nyttig, for at samme biskop på gavnlig vis
kan have held med sig under den ham betroede omsorg for fornævnte
kirke, beder og opfordrer vi Dig indtrængende, broder, og giver Dig ved
apostolisk brev pålæg om, at Du af ærbødighed for os og det apostoliske
sæde vil antage Dig samme udvalgte og den kirke, der er betroet ham, og
omfatte ham således med Din nåde og beskyttelse, når det gælder at bevare
hans rettigheder, at han ved Din nådes hjælp kan vise sig nyttigere i for
valtningen af den kirke, der er betroet ham, og Du derved yderligere kan
gøre Dig fortjent til Guds miskundhed og nævnte sædes nåde. Givet som
ovenfor1).

P

1) jf. nr. 306.

1343. 4. april. Avignon.

312

Pave Clemens 6. meddeler hertug Valdemar af det slesvigske Jylland kanniken
Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til den elskede søn og højbårne mand Valdemar,
hertug af det slesvigske Jylland, hilsen.
Den guddommelige nådes løn og lov og pris blandt menneskene erhver
ves, hvis der af verdslige fyrster vises hver enkelt prælat, særlig dem, der
forestår domkirkernes styre, skyldig ære. Da kirken i Slesvig fornylig
o. s. v. indtil1) fordel i samme åndelige og timelige ting. Da det nu er en
fortjenstfuld gerning at vise Guds tjenere velvilje og gunst og at ære dem i
ord og gerning til den evige konges forherligelse, retter vi en indtrængende
bøn og opfordring til Dig, højbårne hertug, om, at Du af ærbødighed for os
og det apostoliske sæde beredvilligt vil antage Dig samme udvalgte biskop
og fornævnte kirke i Slesvig, der er betroet hans omsorg, og omfatte dem
således med velvillig gunst og hjælp, at samme udvalgte biskop, ved Din
støtte med Guds hjælp må have held i det ham betroede hyrdeembede,

P
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og Du herved opnå det evige livs løn og passende påskønnelse af os. Givet
som ovenfor1).
1) jf. nr. 306.
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1343. 4. april. Avignon.

Pave Clemens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag kanniken Henrik af Waren-

dorps udnævnelse til biskop i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks be
rømmelige konge, hilsen.
Du, høje konge, bør uafladelig med iver elske dyden og øve kærlighedens
gerninger, især da Du derved udenfor al tvivl erhverver Dig den evige
gengældelses løn og den menneskelige lovprisnings forherligelse. Da kirken
i Slesvig for nylig o. s. v. indtil1) fordel i samme åndelige og timelige ting.
Eftersom det nu, kære søn, erkendes at være en fortjenstfuld gerning at
vise regelbundne og verdensgejstlige personer og særlig dem, der er prydet
med digniteter, velvillig gunst og prise dem i ord og gerning til ære for den
evige konge, beder og anmoder vi indtrængende Dig, høje konge, om af
ærbødighed for Gud og samme sæde beredvilligt at antage Dig samme
udvalgte biskop Henrik og nævnte kirke i Slesvig, der er betroet hans
omsorg og med hensyn til generhvervelsen, fastholdelsen og forøgelsen af
fornævnte kirkes gods og rettigheder vise Dig gavmild og højmodig overfor
nævnte udvalgte biskop, hver gang en gunstig lejlighed byder sig, således
at samme udvalgte biskop, når han kan støtte sig til kongelig gunst og
beskyttelse, med Guds nåde stadig kan have lykken med sig i den ham
betroede omsorg for fornævnte kirke i Slesvig, og Du som følge deraf hos
Ham, der gengælder alt godt, kan få det evige livs løn og hos os fortjent
taksigelse. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 306.
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1343(?) 15. april.

Klaus Limbæk giver Stig Andersen kvittering for indløsning af pantet Kalø.
Referat af Hvitfeld.

22. april 1343
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Nr. 316

Ar 1343 O udløste herr Stig Andersen af Bjørnholm herr Klaus Limbæk
2a. og hans arvinger af Kalø slot og fik en kvittering, at herr Klaus og
hans arvinger var fuldt tilfredsstillede med hensyn til Kalø slot. Handlet
3. påskedag.
1) Klaus Limbæk havde ifølge traktaten 1340 23. juni, nr. 47, Kalø som pantelen
af greverne af Holsten og sad endnu 1348 22. juli og 1353 26. juli inde med lenet. Hvitfelds årstal er derfor muligvis fejl for 1353 eller et senere år.

1343. 15. april. Reval.

315

Biskop Oluf af Reval og kapitlet sammesteds vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af

132111. juni.
Original i Revalarkivet.

luf, af Guds miskundhed Revalkirkens biskop, og hele samme kirkes
kapitel til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer offentligt med dette brevs ordlyd, at vi har set,
hørt og fuldstændigt forstået den berømmelige fyrste herr kong Kristoffer
af Danmarks åbne brev, uskrabet, ustunget, ufordærvet og ubeskadiget i
enhver henseende, indeholdende ord til andet følgende: Kristoffer, af Guds
nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB II 8 nr. 352). Til vid
nesbyrd om denne erkendelse og erklæring er vore segl hængt under dette
brev. Givet i Reval i det Herrens år 1343 tirsdagen i påsken.

O

1343 21. april, Acta Pont. nr. 297—298, se 1342 22. juli.

1343. 22. april.

316

Optegnelse om, at den udvalgte biskop Henrik af Slesvig har lovet at betale servis-

penge.
Notits i de pavelige kopibøger.

amme dag og sted lovede herr Henrik, udvalgt biskop af Slesvig i kirke
provinsen Lund, som sit commune servitium1) at betale 1000 guld
gylden og de fem sædvanlige servitier2), nemlig halvdelen til Kristi him
melfartsdag og den anden halvdel til den derefter følgende Herrens fødsels
dag, eller inden fem måneder o. s. v. Og han aflagde ed o. s. v.3).

S

1) jf. DRB II 4 nr. 305 note 2. — 2) jf. DRB II 4 nr. 305 note 3. — 3) jf. DRB II 10
nr. 217 note 3.
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1343. 27. april. Rostock.

Fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg sælger den indtægt på 28 mark penge, som han
og Erik 6. Menved har haft årligt af staden Tessin, til eksekutorerne afpræsten Johan

v. Nores testamente.
Original i Rostockarkivet.

lbrecht, af Guds nåde fyrste af Mecklenburg, Stargard og Rostock, til
. alle troende i Kristus, hvem dette brev når, ønsket om at.
sandheden skal stå fast....... Det skal være vitterligt......... for alle, at vi.........
ved dette brev med ret købs adkomst overlader en evig afgift på 28 mark
rostockske penge af vor stad Tessin,........ hvilken afgift vi og herr Erik, de
Danskes og Venders konge, salig ihukommelse, samt vore forfædre har haft
der fra arilds tid som vor årlige indtægt, til de gode mænd, herr Johan af
Stobelow, evig vikar i Vor Frue kirke, herr Didrik Horn, rådmand, Hen
rik Gruli, Everhard Wesler, Henrik Stormer og Gerwin v. Nore, borgere
i Rostock og eksekutorer af præsten herr Johan v. Nores testamente, salig
ihukommelse........ Givet Rostock i det Herrens år 1343 på den dag, da
man synger Misericordia domini.

A

318

1343. 29. april. Visby.

Abbed Gobelin i Gudvalla kloster samt underprioren Henrik og dominikanerklosteret

i Visby vidimerer et brev af Jens Kande, høvedsmand i Reval og de danske vasaller i

Estland, udstedt 1323 g. september.
Original i Revalarkivet.

roder Gobelin, abbed i Gudvalla kloster af cistercienserordenen på
Gotland, og broder Henrik, underprior, og hele konventet for domini
kanerne i Visby til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi erklærer med dette brev, at vi har set det nedenfor afskrevne fuld
stændige brev, som var ufordærvet, ustunget og uskrabet og ubeskadiget i
enhver henseende og med ægte segl, som omtales i dette, hvilket brev havde
følgende ordlyd: Jens Kande, høvedsmand i Reval til alle, der ser dette
brev (o.s.v. = DRB II 9 nr. 65). Og vi fornævnte broder Gobelin, abbed,
broder Henrik og dominikanerkonventet har ladet vore segl hænge under
denne afskrift til vitterlighed. Givet Visby i det Herrens år 1343 dagen
efter martyren Vitalis’ dag.

B

9- maj 1343
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1343. 4. maj. Ålborg.

319

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Anders Pedersen af Granslev på kongens
retterting i Ålborg har skødet alt sit gods i Korup og i Himmersyssel til herr Peder
Vendelbo.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at Anders Pedersen af Granslev, personlig tilstede for os i
Ålborg, i det Herrens år 1343 søndagen næst efter det hellige kors’ genfindelsesdag tilskødede nærværende brevviser, herr Peder Vendelbo, for
dum den danske konges drost, alt sit gods, nemlig Korup, Korup fang og det
øvrige, som han havde i Himmersyssel, hvor det end er beliggende, med
alt dets tilliggende, hvert især, rørligt og urørligt, nemlig agre, enge, skove,
græsgange, fiskevande og alt det øvrige, at besidde med evig ret. Til vidnes
byrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet oven
nævnte år, sted og dag.

V

1343. 9. maj.
Peder Brun pantsætter en gård i Hov til Tord Degn for

320
mark sølv.

Original på universitetsbiblioteket.

eder Brun til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg anerkender i sandhed at skylde nærværende
brevviser Tord Degn 3T/2 mark sølv, for hvilke jeg med dette brev pant
sætter ham min gård i Hov, på hvilken en vis Torben bor, med alt dens
tilliggende, rørligt og urørligt, at indløse uden al tvivl og hindring på sidste
ting i Onsild herred før førstkommende Mikkelsdag på den betingelse, at
hvis gården ikke indløses på fornævnte ting fra ovennævnte Tord Degn for
nævnte sum sølv, da skal gården med alt dens tilliggende tilfalde Tord
Degn, som var den tilskødet ham at besidde med rette evindelig. Til vidnes
byrd herom er mit segl sammen med segl tilhørende de gode mænd broder
Thomas fra Glenstrup, Åstred Eriksen og Niels Jonsen fra Hvidsten hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1343 første fredag efter Lille
St. Hans dag.

P

3. Række, i.

17

Nr. 321
321

11. maj 1343
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1343. 11. maj. Reval.

Bertram v. Parenbeke, ridder og vicehøvedsmand i Reval, Johan v. Sorsever, Her
man v. Tois, Helmold v. Saghe, Henrik v. Virkes, Henrik og Johan v. Parenbeke,

Didrik v. Tolk, riddere, Johan v. Mekes, Asser v. Neuenhof Gerhard v. Tois og
Johan v. Revel, væbnere, erklærer, at de på kongen af Danmarks vegne har oppe

båret en kornbede af staden Reval i anledning af det estniske oprør.
Original i Revalarkivet.

i Bertram v. Parenbeke, ridder, vicehøvedsmand og dommer på bor
gene i Reval og hele landet Harrien, og Johan v. Sorsever, Herman v.
Tois, Helmold v. Saghe, Henrik v. Virkes, Henrik og Johan v. Parenbeke og
Dikrik Tolk, riddere, og desuden Johan v. Mekes, Asser v. Neuhof, Ger
hard v. Tois og Johan v. Revel, væbnere, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer offentligt med dette brevs ordlyd, at vi med
fuldt samtykke af os alle og adskillige andre af vor herre herr kongen af
Danmarks vasaller har bedt om og af de hæderværdige mænd de herrer
rådmænd i staden Reval modtaget noget korn, der tilkom vor herre herr
kongen af Danmark formedelst nogle agtværdige mænds død, som blev
dræbt på grusom måde. Men vi har modtaget nævnte korn på grund af
ovenanførte lands og borges nødstilstand, hvor menneskene bliver ud
plyndret, brændt og dræbt, og vi har ved hjælp af samme korn ladet for
nævnte borge befæste med mænd og mure. For dette korn skal vi lade oven
nævnte herrer rådmænd i staden Reval være kvit, fri og skadesløse. Til
vidnesbyrd om denne erkendelse og erklæring er vore segl hængt under
dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1343 fjerde søndag efter påske
dag.

V

322

1343. 16. maj. Reval.

Kongens råder og vasaller i Estland vælger ordensmesteren i Livland til deres
høvedsmandfor at værge sig mod de hedenske ester og overgiver ham borgene Reval og

Wesenberg med alle tilliggender.
Afskrift i Konigsbergarkivet.

ohan v. Sorsever, Herman v. Tois, Otto v. Rosen, Henrik og Johan v.
Parenbeke, Henrik v. Virkes, Henrik v. Lode, Didrik Tolk, riddere,
Johan v. Mekes, Johan Wacke, Robert v. Alwen, Kristian v. Scherenbeke,

J
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Nr. 323

Asser v. Neuhof, Tile v. Sorsever, Henrik v. Bekeshovede, væbnere, kon
gens og Danmarks riges krones råder, boende i Estland, Henrik v. Lechtes,
Johan v. Parenbeke, Bernhard v. Thoreyda, Herman Risbit og Lippold v.
Aydes, vasaller og desuden alle nævnte herr konges vasaller sammesteds
til alle troende kristne, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
med alles frelser.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi efter forudgående moden
overvejelse og plan har valgt Livlands ordensmester til vor og vort lands
værge, høvedsmand og særlige værner, da vort land på ingen måde kunde
frelses og fredeliggøres af en anden efter de vantro esters angreb, udplyn
dring, drab på deres herrer, plyndring og ødelæggelse af sammes gods og
desuden deres talrige misgerninger, og overgivet ham borgene Reval og
Wesenberg med alle deres lande og tilliggender trofast at bevare for Dan
marks rige og krone under den forudskikkede aftale, at når vi enstemmigt
og endrægtigt forlanger, at disse borge skal oplades til os, skal de derefter
fra da af i løbet af en måned umiddelbart efter denne anmodning frit
oplade disse borge og dette land med alle deres tilliggender uden nogen
somhelst svig eller list, dog således, at vi før denne opladelse fuldt ud skal
yde nævnte ordensmester og orden fuld erstatning for de omkostninger, de
tab og den morarente som disse, der holder nævnte borge i fornævnte or
densmesters navn, på gyldig vis påviser at have haft i forbindelse med deres
bevarelse. Dertil forpligter vi os med håndslag og sammenlagte hænder ved
dette brev. Men med denne bestemmelse om fornævnte borge og land siger
vi i sandhedens navn, at intet er forsøgt til skade for kongen eller Danmarks
riges krone, men (vi har handlet således), fordi vi frygter, at nævnte borge
og land evindeligt skal gå tabt for Danmarks riges krone, hvis vi ikke
gjorde dette.1) Til klart vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet og forhandlet i Reval i det Herrens år 1343 fredagen næst før
Kristi himmelfartsdag.
1) sigter til det estniske bondeoprør, jf. nr. 337 note 4.

1343. 21. maj. Varberg.
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Kong Magnus af Norge, Sverige og Skånes forordning om fogedembedet i Bergen.

Givet Varberg, dagen næst for himmelfartsdag i vort kongedømmes 24. år.
Efter Norges GI. Love III162.
17*

Nr. 324
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1343. 21. maj. Reval.

Dan Niclisson, høvedsmand i Finland, Johan Gotesson, foged i Wiborg m.fl. slutter
på kong Magnus af Sveriges vegne våbenstilstand med den danske konges råder i

Estland, staden Reval og hele landet Estland.
Vidisse af 1343 1g. juli i Revalarkivet.

an Niclisson, høvedsmand for de østlige egne, Johan Gotesson, foged
på borgen i Viborg, Johan Bengtson, Hartvig, Niels Magnusson,
Markvard Fleegh, Niels Gutteson til alle, som får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle med dette brev, at vi på vor herre, den berøm
melige fyrste, herr Magnus, konge af Sverige, Norge og Skånes vegne samt
på alles vegne, som bor i hans riger eller som af kærlighed til ham vil gøre
eller undlade at gøre noget, samt på hans mænds vegne har fået og
indgået fast våbenstilstand og fuldt lejde, såvel til lands som til vands,
med de hæderværdige mænd, den berømmelige fyrstes, herr Valdemars,
kongen af Danmarks råder i Estland, med riddere, væbnere og alle hans
mænd i Estland, med staden Reval og alle dens indbyggere, samt med alle
andre, som bor i nævnte kongen af Danmarks land i Estland, hvilken
stilling eller stand de end indtager. Denne våbenstilstand gælder fra denne
dag og indtil nærmeste Midfastesøndag1) og skal på vor tro ubrydeligt
overholdes af os og af enhver af os fornævnte under vor ed, aflagt herom,
uden list eller svig, således nemlig, at kongen af Danmarks fornævnte råder
i Estland mellem denne dag og førstkommende Mortensdag skal sende
gesandter til vor fornævnte herre kongen af Sverige med fuldmagt til på
hele den herre kongen af Danmarks land Estlands vegne at forhandle, at
bringe sager til afslutning og til at gennemføre og frafalde hvadsomhelst
andet. Men jeg, føromtalte Dan Niclisson, skal i mellemtiden enten per
sonligt eller ved en pålidelig og egnet udsending besøge min herre, kongen
af Sverige og gøre ham bekendt med omtalte våbenstilstand. Hvis han ikke
vil godkende den, da skal jeg på min og mine fornævnte medforloveres tro
meddele de nævnte kongen af Danmarks råder i Estland, staden Reval og
landet dette en hel måned, inden der på nogen måde påføres dem nogen
skade eller vold fra nogen af min nævnte herre konges riger. Til vidnes
byrd om alt dette er mit segl hængt under dette brev. Givet og forhandlet
i Reval i det Herrens år 1343 dagen før Kristi himmelfart.

D

1) 14. marts 1344.

7. juni 1343
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1343. 7. juni. Avignon.

Nr. 325
325

Pave Clemens 6. udnævner Herman v. Stein til kannik i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Herman v. Stein, kannik i Slesvig, hilsen o. s. v.
Din retskaffenheds og Dine andre dyders fortjenester, der, således
som vi har bragt i erfaring ved troværdige mænds vidnesbyrd, vides at være
Dig til støtte, fortjener, at vi yder Din person nåde og gunst. Da derfor det
kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, som Nanne Pedersen,
kannik ved samme kirke, fordum besad ved nævnte kirke, mens han levede,
ved denne Nannes død — han endte for nylig sine dage ved det apostoliske
sæde — for øjeblikket vides at være ledige ved samme sæde, og ingen uden
vi denne gang kan råde over disse, fordi vi længe før denne ledighed særligt
reserverede alle kanonikater, præbender og øvrige kirkelige beneficier, der
da var ledige ved det apostoliske sæde og i fremtiden vilde blive ledige, for
vor overdragelse og rådighed, idet vi erklærede det ugyldigt og magtesløst fra
da af, om nogen ligegyldigt med hvilken myndighed med eller uden viden
herom skulde forsøge at handle anderledes angående dette, er det vor vilje
under hensyntagen til det fornævnte at vise Dig, på hvis vegne vor ærvær
dige broder biskop Henrik af Slesvig, der forsikrer, at Du er hans kapellan,
også har rettet en ydmyg bøn herom til os, en særlig forkærlighed og nåde,
og vi overdrager Dig med apostolisk myndighed fornævnte således ledige
kanonikat og præbende med fuld kanonisk ret og alle deres rettigheder og
tilliggender og giver Dig dem også ved provision, idet vi, således som det
faktisk er, fra nu af erklærer det ugyldigt (----)2) uanset alle herimod stri
dende bestemmelser (----)2) at Du med hensyn til opnåelse af fornævnte ka
nonikat og præbende skal foretrækkes for alle (---- )2) gælder endvidere,
uanset om den til enhver tid værende biskop og vore elskede sønner kapitlet
i Slesvig (---- )2) i egen person, eller Du vides at besidde et evigt vikariat
ved St. Peders kirke i Lübeck, hvortil der ikke hører sjælesorg. Intet men
neske o. s. v. indtil overdragelses-, provisions-, bestemmelses-, og viljesbrev
o. s. v. indtil vrede. Givet i Avignon den 7. juni i vort (pontifikats) an
det år.

T

1) findes også i de pavelige supplikregistre. — 2) for de forkortede formler se nr. 227.
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7.juni 1343
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1343. 7. juni. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger dekanen i Lincoln, kantoren i Lübeck, og Frederik Odilie,

kannik i Bremen, at indføre Herman v. Stein som kannik i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner . ., dekan ved kirken i Lincoln,
. kantor ved kirken i Lübeck, og Frederik Odilie, kannik ved kirken i
Bremen hilsen o. s. v.1).
Din retskaffenheds og Dine andre Dyders o. s. v. indtil1) sjælesorg. Der
for pålægger vi (---- )2) med vor myndighed skal indføre samme Herman
eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte
kanonikat og præbende og sammes ret og tilbehør og forsvare ham efter
indførelsen, efter at I har fjernet enhver uretmæssig besidder derfra. I
skal skaffe ham eller hans fornævnte befuldmægtigede for ham anerkendelse
som kannik og broder i fornævnte kirke i Slesvig med adkomst til samme
præbende, efter at I har anvist (---- )2) kanonisk ret, og sørge for, at der
(---- )2) udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 325. — 2) for de forkortede formler se nr. 228.

327

1343. 7. juni. Avignon.

Pave Clemens 6. bevilger efter ansøgning af biskop Henrik Warendorp af Slesvig,

at det kanonikat og den præbende, som bispen indtil sin udnævnelse har siddet ind med i
Güstrow i Kammin stift, overlades klerken Albrecht Hordewich fra Lübeck.
Notits i de pavelige supplikregistre.

328

1343. 17. juni. Avignon.

Pave Clemens 6. bevilger efter ansøgning af klerken Werner Hornecamp fra Mün

ster stift, at denne får overladt det kanonikat og præbende ved kirken i Hamborg, som
Henrik Warendorp indtil sin udnævnelse til biskop af Slesvig har siddet inde med.
Notits i de pavelige supplikregistre.
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[1343p). 19. juni eller [1344] 10. juni.

Rådet i Dorpat meddeler rådet i Lübeck, at nogle borgere fra Dorpat og Lübeck
har haft en strid med den daværende danske høvedsmand i Reval, Konrad Preen,
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19- juni [1343]

Nr. 329

angående handelen med russerne i Novgorod og beder Lübeck om, hvis sagen kommer
for den danske konge at tage vare på Dorpats interesser.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i Dorpat til de hæderlige og forstandige mænd, de herrer
u rådmænd i Lübeck, deres oprigtige venner, i ublandet kærlighed,
venskab og tjenstvillighed.
Vi ønsker, at det ikke skal være ukendt for Eder, hæderværdige mænd —
således som det måske allerede tidligere er blevet meddelt Eder af Eders
medborgere Markvard Volkestorp og Tideke Pallas — at herr Konrad
kaldet Preen, ridder og forhenværende høvedsmand i Reval, i fasten i det
foregående år, da Eders fornævnte borgere og adskillige af vore med
borgere var på vej til Novgorod, skønt han først havde stævnet to af vore
medborgere til sig ved sin søn Peder under afgivelse af løfte om lejde og
venskab, herefter tillod, at de andre med alt gods — blandt hvilket der
også befandt sig gods tilhørende borgere i Visby — med magt førtes fra
Novgorod i russernes grænseområde og lande til borgen i Narva, idet han
beskyldte dem for ikke at være draget den nærmeste vej, som de skulde.
Af den grund, sagde han, var de ifaldet dødsstraf og godsets fortabelse,
idet han desforuden, efter hvad vi erfarer, tvang dem til, dersom de vilde
slippe fri sammen med godset, med håndslag og på æresord at love at gen
fremstille sig med det gods, som de havde der, eller med det, de ombyttede
det til, til følgende pinse på fornævnte borg i Narva, hvad enten denne borg
blev belejret eller ikke. Herom måtte nogle af Eders og vore medborgere
under tvang besegle et åbent brev, som samme herr Konrad efter sit behag
lod opsætte. Derfor sendte vi, da nævnte herr Konrad holdtes fangen på
borgen Wittenstein2), et medlem af vort råd derhen for at forhandle med
ham desangående. Samme sted var dengang den herre ordensmesteren i
Livland, kommendatoren i Velin, kommendatoren i Pernau og fogeden i
Jerwen tilstede, og i deres nærværelse drøftedes aftalerne herom og samta
lerne. Under disse forhandlinger sagde omtalte herr Konrad, at han vilde
indgive denne sag til de omtalte herrer, ordensmesteren i Livland, kommen
datoren i Velin, kommendatoren i Pernau samt herr Valdemar v. Dolen
og herr Johan v. Ykeskulle, riddere, og holde sig til deres kendelse, så at alt,
hvad der måtte synes disse retfærdigt, når de trådte sammen i den anled
ning, skulde have bestandighed og gyldighed. Da derfor senere omtalte
ordensmester og nogle af hans kommendatorer holdt dagtingning med
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den ærværdige fader i Kristus og herre, herr Wetzel, biskop af Dorpat, i
nærværelse af fornævnte herr Valdemar v. Dolen, fornævnte herr Johan v.
Ykeskulle og Engelbert v. Tisenhusen, ridder, og adskillige andre troværdige
mænd, sendte vi nogle af vore rådsfæller til dem, idet vi krævede og bad
om, at disse der vilde erklære, hvad der syntes dem gavnligt og retfærdigt i
denne sag. Men da det åbne brev — af hvilket vi hermed sender Eder en
vedhæftet afskrift, og som er beseglet af herrerne, der sammen med
nævnte herr Konrad, således som det indeholdes i brevet, på ny stadfæstede
freden mellem kristenheden på den ene side og russerne i Novgorod på den
anden, medens krigen mellem kristenheden og Plescow stod på — var blevet
offentligt oplæst for dem sammesteds og påhørt, gav oftnævnte herr ordens
mester for Livland og de andre herrer til svar, at ifølge brevets ordlyd var
fornævnte herr Konrad gået uretfærdigt frem mod de omtalte borgere, og at
de var uden brøde i denne sag. Men eftersom oftnævnte herr Konrad nu i
øjeblikket ingenlunde vil bifalde eller overholde det foranstående, bøn
falder vi indtrængende Eder, forstandige mænd, om at I, hvis I hører, at
der føres tale mod os eller vore medborgere i denne sag overfor kongen af
Danmark eller andetsteds, vil værdiges af kærlighed til os og af hensyn til
vor stedsevarende tjenstvillighed at optræde til fordel for os og vore, således
som vi gerne efter vor evne vil gøre det for Eder og Eders medborgere. Vi
har endvidere noksom bestræbt os på at generhverve omtalte brev, som
Eders og vore medborgere har beseglet i denne sag, skønt vi endnu ikke
har fået det i hænde, og vi bestræber os efter evne fortsat herpå, idet vi vil
handle i denne sag i overensstemmelse med hvad vi tillidsfuldt forventer af
Eder, vise og hæderværdige mænd3). Lev vel i Kristus. Hvis der skulde
hænde Eder noget af den grund, beder vi om, at det må åbenbares for os.
Skrevet under vort sekret ottendedagen efter Kristi legemsfest.
1) den i brevet nævnte biskop Wetzel af Dorpat fik sin udnævnelse 1342 26. august.
I et brev af 1344 u. d. gav Konrad Preen den tyske orden orfejde, fordi den havde holdt
ham, hans søn og flere andre fængslede for en gæld på 212 mark. — 2) 1343 16. maj
valgte de kongelige råder og vasaller i Estland den livlandske ordensmester til høveds
mand. Rimeligvis er Konrad Preen ved den lejlighed blevet fængslet. — 3) der må være
underforstået: i tilsvarende tilfælde.
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1343. 24. juni.

Peder Vendelbo, forhenværende drost, pantsætter halvdelen af Gern herred til Ivan
Rostrup.
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28. juni 1343

Nr. 332

Original i rigsarkivet.

eder Vendelbo, ridder, fordum drost hos de danskes konge, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som tilkommende, skal vide, at jeg til nærværende
brevviser, den gode mand Ivan Rostup har pantsat og til hans fri rådighed
har overladt halvdelen af Gern herred med al kongelig ret og særskilte
tilliggender og beder, undtagen den bede, som min herre kongen engang
hvert år måtte bede om, for 50 mark lødigt sølv. Pantet må på ingen måde
indløses i de næste to år fra dags dato og jeg skal frigøre det for retmæssigt
krav fra hvemsomhelst, på den betingelse, at når de ovennævnte år er for
løbne, skal jeg, hvis Ivan et halvt år i forvejen har fået varsel af mig, eller
hvis han selv har givet mig varsel derom lige så længe i forvejen, indløse
halvdelen af dette herred for nævnte sum sølv på søndagen næst for St. Hans
dag; og ved hans varsel skal på lignende måde betales ham det omtalte
sølv. Jeg lover ydermere samme Ivan at tilbagebetale ham de omtalte
penge hel tud i Skanderborg eller på Bjørnholm eller et andet sikkert sted
i Nørrejylland, hvor hans fornævnte penge ikke kan fratages ham. For at
dette fast kan overholdes, har de ærlige mænd Ludvig Albertsen, Lars Hvas,
Niels Jensen og Peder Brun sammen med mig og mine sande arvinger med
håndslag afgivet løfte, een for alle og alle for een, til samme Ivan og hans
arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med mine medloveres
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1343 på St. Johannes
døbers fødselsdag.

P

1343. 26. juni. Avignon.

331

Pave Clemens 6. dispenserer efter ansøgning af enkehertuginde Elisabeth af Pom

mern fyrstinde af Rügen, klerken Johan Jwerow fra Roskilde stift1) for under for
tielse af at han var søn af en præst, at have opnået at blive indviet til de lavere gejstlige

grader af sin biskop.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) d. v. s. Rügen.

1343. 28. juni. Helsingborg.

332

Kong Magnus af Sverige tager grev Henrik 3. af Schwerin og dennes onkler jun
kerne Nikolaus 2. og Otto 1. i sin beskyttelse som sine vasaller.
Original i Schwerinarkivet.

Nr. 333

28. juni 1343
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agnus, af Guds nåde rigerne Sverige og Norges konge og landet
. Skånes herre, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender med dette brev, at vi har truffet aftale med den velbyrdige
mand, herr Henrik, greve af Schwerin, og Nicolaus og Otto, dennes onkler,
junkere af Schwerin, hvilke vi har taget til vasaller og under vor kongelige
beskyttelse, på den måde, som følger, nemlig at vi, når vi opfordres dertil,
skal og vil være denne herr greves og hans onklers fortaler i rets- og ret
færdigheds anliggender, idet de er i vor tjeneste, og idet begge parter virker
til hinandens gavn og nytte. Fremdeles, hvis vi behøver deres hjælp eller
tjeneste med mandskab, land, befæstninger eller borge, så skal vi sende
vore særlige udsendinge over til dem, for på velvilligste måde at forhandle
med dem, og de skal i vort navn endeligt sørge for, at det, der er rimeligt,
retfærdigt og fornuftigt med hensyn til den tjeneste, som de skal yde os, sker,
og det således, at det bliver til samme herr grevens og hans onklers til
fredshed. Til større sikkerhed om alt dette er vort segl hængt under dette
brev. Givet på vor borg Helsingborg i det Herrens år 1343 dagen før
apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.
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1343. 28. juni. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige giver grev Henrik 3. af Schwerin og dennes onklerjunkerne

Nicolaus 2. og Otto i. 200 mark sølv årligt, sålænge de er i hans tjeneste.
Original i Schwerinarkivet.

agnus, af Guds nåde rigerne Sverige og Norges konge og landet
. Skånes herre, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det stærke kærlighedens bånd, ved hvilket de velbyrdige mænd, herr
Henrik, greve af Schwerin, Nicolaus og Otto, dennes onkler, junkerne af
Schwerin, er knyttet til os, og den vederlagsfri tjeneste, som de anser det
for rimeligt at beære os med, medfører at vi bør hædre deres personer ved
et særligt bevis på gavmildhed. Af den grund giver vi dem i betragtning af
det forudskikkede 200 mark lødigt sølv i kolnsk vægt i årlig indtægt, at
overdrage til deres visse bud i Helsingborg førstkommende St. Hansdag
og derefter hvert år i Skanør til Mortensdag, sålænge de forbliver i vor
tjeneste. Til klarhed herom er vort segl hængt under dette brev. Givet på
vor borg Helsingborg i det Herrens år 1343 dagen før apostlene Petrus’
og Paulus’ dag.
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1343. 4. juli. Helsingborg.
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Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne befaler bønderne i Brdcke sogn i

Jåmtland at udrede den af kong Sverre påbudte told, som kaldes Sundamale, til
kongens kapel i Sunne. (Givet) Helsingborg fredagen næst efter St. Peters dag
i vort kongedømmes 24. år.
Originalvidisse i det svenske rigsarkiv.

1343. 6. juli.

335

Stænderne i Estland giver kong Valdemar meddelelse om esternes opstand.
Registratur fra 1621 over livlandske breve i det svenske rigsarkiv.

e livlandske1) stænders brev til kong Valdemar i Danmark, hvori de
gør ham bekendt med esternes oprør mod ridderskabet og ordenen,
samt at dette uvæsen atter er bragt til ophør ved hjælp af en midlertidig
høvedsmand2), som ordenen havde valgt, indtil kongen traf nye disposi
tioner. 1343 ottendedagen efter St. Petrus’ og Paulus’ dag.

D

1) d. v. s. de estniske, jf. ndf. nr. 337 1. registratur. — 2) jf. nr. 322.

1343. 7. juli. Riga.

336

Byen Riga skriver til kong Valdemar om overvindelsen af den estniske opstand.
Registratur fra 1621 over livlandske breve i det svenske rigsarkiv.

yen Rigas brev til kong Valdemar i Danmark angående det estniske
oprør, og hvorledes det atter er blevet betvunget af ordenen samt om
valget afen midlertidig høvedsmand1). Riga 1343 mandagen efter ottende
dagen efter St. Petrus’ og Paulus’ dag.

B

1) jf. nr. 335.
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Seks brevregistraturer om samme sag som nr. 333—36 og nr. 376.
Registratur fra 1621 over livlandske breve i det svenske rigsarkiv.

1) Nogle bisper i Preussens transsumpt af bispen af Revals såvel som

Nr. 338

10. juli 1343
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andre stænder i Estlands brev angående esternes oprør, på grund af hvilken
ordenen2) var tvunget til at vælge sig en interimshøvedsmand. 1343.
2) Et transsumpt af fire preussiske bisper om samme sag. Givet Reval3)
13433) Staden Revals brev til kong Valdemar i Danmark angående samme
oprør. 1343.
4) Staden Revals vidnesbyrd om de harriske myrderier og om den af
ordenen opnåede sejr over oprørerne. 1343.

5) Bispen og kapitlet i Revals samt abbeden i Padis’ beretning til kong
Valdemar i Danmark om esternes oprør imod adelen og hvorledes de er
blevet straffet af ordenen herfor. 1343.
6) Biskop Oluf i Revals vidnesbyrd om, hvorledes esterne var faldet til
bage til vantroen, havde slået deres herskab ihjel, men atter er bragt til
lydighed ved ordenens magt4).
1) angående datering se de to foregående numre samt brevet af 1343 27. oktober, nr.
376. — 2) læs ridderskabet. — 3) udstedelsesstedet stammer rimeligvis fra det vidimerede
brev og ikke fra vidissen. — 4) En levende skildring af det store estniske bondeoprør
er givet af den samtidige præst Bartholomeus Hoeneke i en rimkrønike, kendt gen
nem Johan Renners gengivelse på prosa ca. 1560 (trykt Hausmann og Höhlbaum,
Johann Renners Livländische Historien 1876). Det velorganiserede oprør udbrød den
22.-23. april 1343 og var først i det væsentlige nedkæmpet i november samme år.
Et angreb på Reval den 14. maj blev afværget af en tysk ordenshær under Goswin
v. Herike. De svenske fogeder i Wiborg og Åbo kom nogle dage for sent til at hjælpe
esterne og sluttede derfor våbenstilstand den 21. maj, jfr. nr. 324. Som motiv for
svenskernes intervention til fordel for esterne angiver fogeden i Åbo i en samtale
med Goswin v. Herike »den homoth, so de koning van Dennmarken sinem herrn dem koninge
to Sweden gedan, derhalven so wolde he sich an dussem lande wreken«, Renner 91.
Udtalelsen er interessant, fordi den kaster lys over forholdet mellem Valdemar og
Magnus på dette tidspunkt. — En fremstilling af oprøret på grundlag af Renner er
givet af Bunge, Das Herzogthum Estland unter den Königen von Dänemark 67 flg.,
og Gernet, Forschungen z. Gesch. des Baltischen Adels I 16 flg.
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1343. 10. juli.

Kristine, enke efter herr Jens Nielsen Hviding af Niløse, pantsætter Fjenneslevlille
til Sorø kloster for omkostningerne ved hendes begravelse og for hendes gravsted i

Sorø kirke.
Tre referater i Sorø gavebog.
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1. Sorø gavebog f. gr:

en ærværdige kone, fru Kristine, enke efter Jens Nielsen af Niløse, kal
det Hviding, ønskede at mageskifte sit forgængelige gods mod syndernes
forladelse og oprettede længe før sin død, mens hun endnu var karsk og
sund, sit testamente, idet hun ifølge et uforanderligt løfte valgte sit grav
sted i Vor Frue kirke i Sorø, når hun skulde forlade dette liv. Hun skæn
kede derfor samme kirke i Sorø for udgifterne ved sin begravelse 15 mark
lødigt sølv efter kølnsk vægt ved testamentarisk gave til evig besiddelse, og
for de samme mark sølv pantsatte hun alt sit gods i Fjenneslevlille til
klosteret med dets tilliggender: agre, enge, græsgange og skovene i Frøs
mose samt den eng, som på folkemålet kaldes Biskopsholm, beliggende
mellem Tyvelse og Alsted, desuden myndighed til at indløse en brydegård
med dens tofter i samme Fjenneslevlille, som hun tidligere havde pantsat
til Jens Skave for 5 mark sølv af samme slags, idet hun efter indløsningen
af disse fem mark satte hele landsbyen Fjenneslevlille i pant til klosteret
for 20J) mark lødigt sølv efter kølnsk vægt som nævnt. Fremdeles henlagde
hun udtrykkeligt oppebørslen af afgrøderne deraf midlertidigt til klosteret,
så længe pantsætningen varede, som ren almisse for sin sjæls frelse, og til den
årlige indløsningstermin fastsatte hun den tingdag på herredstinget, som
holdes nærmest før St. Hans dag. Ydermere i tilfælde af at nævnte gods
afvindes af en eller anden på grund af mangel ved hendes arvingers hjem
mel, så forpligter hun de samme arvinger til at fyldestgøre klosteret
nævnte sum penge inden seks måneder fra tilbagesøgningsdagen. I det
Herrens år 1343 på St. Knud konge og martyrs dag.

D

2. Sorø gavebog f. i6v:

en velbyrdige kone og fromme frue Kristine, enke efter Jens Hviding,
overdrog i sit testamente 15 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt til Vor
Frue kloster i Sorø såvel af hensyn til sit gravsted, som hun valgte der, som for
udgifterne ved begravelsen, som klosteret skulde bestride; og for disse
15 mark sølv pantsatte hun klosteret sit gods i Fjenneslevlille med alle dets
tilliggender: agre, enge, græsgange og skove, nemlig i Frøsmose, samt den
eng, som på folkemålet kaldes Biskopsholm og som ligger mellem Ty
velse og Alsted, og desuden de rettigheder, hun havde i byen Fjenneslev
lille. Hun gav også klosteret ret til at indløse sin brydegård sammesteds
med dens tofter, som hun tidligere havde pantsat til en vis Jens Skave for fem
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mark lødigt sølv efter kølnsk vægt. Og således var hele denne landsby over
draget klosteret som pant for 20 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, således
som det er sagt. Ydermere tilføjede hun den gunstige betingelse, at så længe
pantsætningen varede, skulde afgrøden af dette gods midlertidigt overgå til
klosteret, ikke som lån, men udelukkende ved hendes velvilje og i håb om
guddommelig belønning, og ikke på nogen måde indregnes i gældens
hovedstol. Angående dette findes et tilstrækkelig godt brev under datum
i det Herrens år 1343 på St. Knud konge og martyrs dag.
3. Sorø gavebog f. 447;

en ærværdige kone, fru Kristine, enke efter velbyrdig Jens Hviding, op
satte længe før sin død, mens hun endnu var karsk og sund, sit testa
mente for at mageskifte sit forgængelige gods for syndernes forladelse og
det evige liv, og valgte ved et uforanderligt løfte at få sit gravsted i Vor
Frue kirke i Sorø, når hun døde, og overdrog i sit samme testamente
nævnte kirke i Sorø 15 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt til evig besiddelse
og desuden til at dække udgifterne ved hendes ligbegængelse. For de samme
penge pantsatte hun klosteret sit gods i Fjenneslevlille med alle dets rørlige
og urørlige tilliggender: agre, enge, græsgange og skovene i Frøsmose
samt den eng, som på folkemålet kaldes Biskopsholm, som ligger mellem
Tyvelse og Alsted. Hun gav også klosteret ret til at indløse en brydegård
med dens tofter i samme Fjenneslevlille, som hun på et andet tidspunkt
havde pantsat til en vis Jens Skave for fem mark lødigt sølv, ligeledes efter
kølnsk vægt, således at hun på den måde satte hele landsbyen Fjenneslev
lille efter foretagen indløsning af de nævnte fem mark i pant til klosteret
for 20 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, således som det er sagt. Hun fast
satte dag og sted for indløsningsterminen til sidste herredsting, som holdtes
før St. Hansdag, men afgrøden af godset overdrog hun klosteret på samme
måde, så længe pantsættelsen varede som ren almisse til gavn for sin sjæl.
Videre i det tilfælde at godset af en eller anden blev afvundet på grund af
hendes arvingers manglende hjemmel, forpligtede hun samme arvinger til
at fyldestgøre klosteret for den omtalte sum penge i løbet af seks måneder
regnet fra tilbagesøgningsdagen. Forhandlet i det Herrens år 1343 på St.
Knud konge og martyrs dag.

D

1) gavebogen har her fejlagtigt 200 mark.

1343. Før 17. juli, Reg. *1849 = Reg. *2160-62, se 1352 u. d.
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1343. 17. juli. Helsingborg.

Nr. 339
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Kong Magnus af Sverige slutter fred med Lübeck, Hamborg, Rostock, Stralsund

og Greifswald og lover at opretholde stadernes privilegier i Skåne.
Original i Lübeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
. får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Forglemmelse volder hyppigt erindringen uret, og i tidens løb sker det,
at hvad der er indlysende for nulevende bliver dunkelt for de fremtidige,
og på den måde hænder det undertiden, at det beskårne atter vokser ud og
bilagt strid blusser op igen og rejser sig af graven. Men mod glemselens
farer har kloge mænd skaffet sikkerhed i skriften, særligt i de forhold, som
for at undgå alvorlige farer for mennesker, skal have bestandighed til evig
tid. Ledet af disse overvejelser bringer vi til alles offentlige kendskab, at
den uenighed og strid, som den menneskelige lyksaligheds fjende tidligere
bragte i stand mellem os, vore riger og herredømmer på den ene og søstæderne, nemlig Lübeck, Hamborg, Rostock, Wismar, Stralsund og
Greifswald på den anden side, har vi bragt til ophør ved forlig, og striden
er forligt ved at være bragt til ophør på følgende måde: ( 1) for det første,
at alle tab, hvert og et, som parterne har tilføjet hinanden under striden,
skal anses for ligeligt erstattet og være bragt fuldstændigt ud af verden,
som om de aldrig var blevet tilføjet og aldrig skal de genkaldes i tanken.
Men hvis det erkendes, at der er tilføjet fornævnte stæder noget tab, efter
at der var tilflydt os meddelelse om det forlig, som på begge parters vegne
var mæglet i Lübeck søndagen1) inden helgenerne Gallus’ og Lullus’dag
af de herrer Günther, greve af Schwarzburg, og Albrecht, fyrste af Meklenburg, Stargard og Rostock, og efter at vi kunde have givet vore høvedsmænd i rigerne Sverige og Norge og i vore andre herredømmer med
delelse om dette forlig, skal vi fuldt ud give fornævnte stæder erstatning,
idet de på deres side skal gøre det samme over for os og vore. <2) End
videre er vi efter forhandling om begge parters fanger kommet til den
overenskomst, at de, som har betalt en løsesum for deres løsladelse, eller
de, som har indgået overenskomst om, at en vis sum skulde blive betalt
eller givet eller stillet sikkerhed for betalingen, eller som af en af parterne
er blevet skænket til en enkelt person, skal forblive under de vilkår, hvor
under de nu er; men de som endnu ikke har indgået overenskomst om
eller stillet sikkerhed for, at en vis sum skulde blive betalt eller givet, eller
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som ikke af nogen af parterne er blevet skænket en enkeltperson, skal være
fuldstændig fri og løst. <3) Hvis fremdeles vort rige Sveriges og landet
Skånes fogeder og officialer imod retfærdighed og gamle sædvaner har
rettet sig efter og indført nye påfund eller forordninger, ønsker vi, at de
fuldstændig skal afskaffes og ophæves, og alle rettigheder, friheder og gamle
privilegier, såvel de, der er tilstået og givet disse stæder af os selv, som de,
der er tilstået og givet dem af vore forfædre og kongerne af Sverige og
landet Skåne, skal forblive i kraft og ubrydeligt overholdes overfor de
nævnte stæder og deres indbyggere, og nævnte stæder skal fredeligt og
ukæret bruge dem sammesteds, således som det fra arilds tid har været
iagttaget. Vidner herom er den ærværdige fader og herre i Kris tus, Peder,
Lundekirkens ærkebiskop, vort rige Sveriges primas, Albrecht, fyrste af
Meklenburg, Stargard og Rostock, vore riger Sveriges og Norges og landet
Skånes råder og de hæderværdige mænd, herr Henrik Pape, Herman v.
Wickede, Johan Klingenberg fra Lübeck, Johan Ritter, Hellembern v.
Hetfeld fra Hamborg, Ludolf v. Gotland og Herman Lise fra Rostock,
Georg Wittenbeke og Henrik v. Sülten fra Wismar, Siegfried og Tideman
Witte fra Stralsund, Everhard v. Letzenitz og Herman v. Essen fra Greifs
wald, borgmestre og rådmænd i de nævnte stæder, samt adskillige andre
troværdige mænd. Til yderligere vitterlighed om alt dette har vi ladet vort
segl hænge under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1343
torsdagen inden Maria Magdalenas dag.
1) jfr. nr. 260.
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1343. 23. juli. Notmark.

Biskop Niels af Odense stadfæster Kristian Lilles gave af to sjettinger i skoven
Kornbæk til kirkerne i Notmark og Asserballe.
Afskrift i brudstykke i rigsarkivet.

roder Niels, af Guds miskundhed biskop i Odense, til alle, som ser
dette breV, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide,.....at vi med dette brev tildømmer kirkerne i Asserballe og
Notmark en lod i skoven Kornbæk, i særdeleshed to sjettinger, hvilken er
tilskødet dem lovligt på Als’ landsting af Kristian Lille — salig ihukom
melse — og skænket dem i hans testamente at besidde med rette evindelig,
idet vi strengt forbyder alle og enhver under straf af banlysning, at nogen,
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hvilken stilling eller stand han end indtager, drister sig til på nogen måde
at hugge i nævnte skovlod eller befatte sig med den udensognepræsternes
tilladelse. På samme måde med Nusbugge, som specielt er tilskødet kirken
i Asserballe......... holdes en særlig messe af den som nu er præst eller til
enhver tid vil være det. Givet i Notmark i det Herrens år 1343 onsdag
efter jomfru Margretes dag.

[1343. Omkr. 24.julip).
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Rådet i Stralsund svarer på den engelske konge Edvard 3.s klage over beslaglæg
gelsen af gods tilhørende William af Lethenay fra Ravenser og henviser til, at denne

havde overtrådt et udførselsforbud for levnedsmidler, hvilket Stralsund havde udstedt
til fordel for kong Valdemar af Danmark.
Original i London.

ådmændene i byen Stralsund i Tyskland til den stormægtige og berømb. melige fyrste, herr Edvard, Englands og Frankrigs konge og herre
over Irland, deres nådige velynder, i oprigtigt ønske om stedse at være
villige og beredte overfor hans vilje og yde ham værdifuld tjeneste.
I skal vide, stormægtige konge, at vi har modtaget Eders nådige brev
med den ærbødighed, som sømmede sig, og at det dagligt har været kær
komment og velbehageligt for os, og at vi vel har forstået dette: En borger
ved navn William af Lethenay fra Eders by Ravenser har fremført overfor
Eder, at da han i nævnte egne havde købt nogle købmandsvarer og noget
gods, nemlig korn, tømmer, voks, kobber og andre varer til en værdi af
200 pund sterling og mere og i byen Stralsund ladet dem læsse på et skib,
tilhørende Jakob Davidsson fra Sluys, og som kaldes Gudwine, for hvilket
Eders William er fører, for at sejle dem derfra til Eders rige Englands lande
og handle med dem til sin fordel, skulde vi med samtykke og på opfordring
af borgerne i Lübeck, Wismar, Rostock og Greifswald med vilje have ladet
gøre arrest i det skib med det gods og de købmandsvarer, der fandtes på
det, og derefter have haft vor vilje med det til ikke ringe skade og tynge
for denne William, og at vi burde yde samme William tilbørlig og hurtig
oprejsning med hensyn til gengivelsen af hans gods og med hensyn til
tabene, således som vi vilde, det skulde ske os i lignende tilfælde, så at det
ikke kom til at påhvile Eder at fremskaffe et andet hjælpemiddel for denne
William på grund af vor retfærdigheds svigten. Derfor ligger det os på
sinde, at I stormægtige konge, skal vide, idet vi i den rene sandheds navn
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skriver til Eder, at vi det forbigangne år havde en stor krig og strid med
den høje herre, Sveriges og Norges konge, og greverne af Holsten, fordi
Sveriges konge forsvarede og værnede om holstenerne, som på sørøverisk
vis berøvede ikke alene Eders købmand fra England, men også hansekøbmanden fra alle egne liv og gods og forræderisk fordrev den navn
kundige og højbårne fyrste, herr Valdemar, de danskes konge, fra sit rige,
hvis trofaste medhjælpere og velyndere vi var, for at han kunde generhverve
en del af sit rige og for at sørøverne kunde undertrykkes. Derfor udstedte vi,
idet vi på grund af knaphed på korn og fødevarer blev presset af fornævnte
konge og folk, offentligt forbud mod, at nogen under fortabelse af deres
gods måtte udføre korn og fødevarer, eftersom vi ikke kunde undvære dem,
tvunget af livets og ærens behov. Derfor sejlede fornævnte William og
Jakob Davidsson ud af vor havn med rug og korn i ulydighed og ringeagt
mod vort forbud, og de havde med rette og efter fortjeneste i høj grad for
brudt alt deres gods; men for Eders æres og kærligheds og for Eders lykkes
og fremgangs skyld, som vi altid har omfattet og stadig omfatter med vel
villig gunst, indrømmede vi dem, at de af deres gods, som vi aldrig rørte, og
som aldrig blev rørt på vore vegne, måtte sælge kornet på stedet, og vi
tog intet af alt deres gods — det bevidne Gud —; og vi forbød dem ikke
at udføre deres andre købmandsvarer. Derfor beder vi Eder, højærværdigste
konge, med indtrængende og indstændige bønner om, at I for Guds og
retfærdighedens skyld — idet vi i denne sag nøje har overvejet, at der
intet er forset mod Eder og Eders undergivne, og da vi for Eders Skyld
har vist Eders undergivne særlig stor begunstigelse i denne sag, efter
som vi tillod dem at nyde den fordel atter at sælge deres korn, hvilket vi
ikke vilde have gjort over for vore egne, hvis de muligvis havde begået
slige overtrædelser — vil værdiges ikke at tillade, at der tilføjes og påføres
vore mænd nogen uret i Eders riges lande ved arrest eller ved anden ube
hagelighed, så at vi som følge heraf kan være redebonne over for Eders
vilje og parate til værdifulde tjenester over for Eder på et hvilket som helst
tidspunkt, som byder sig.
1) året må være 1343, da den krig, der omtales som havende fundet sted året i for
vejen, må være krigen i 1342. Rostock, Greifswald, Lübeck og Wismar sendte samtidig
tilsvarende skrivelser til den engelske konge. I disse lægges hele ansvaret for beslaglæg
gelsen på Stralsund uden at motivet, hensynet til kong Valdemar, berøres. Rostocks
brev har dagsangivelsen den 24. juli. 1344 23. marts lod kong Edvard gøre arrest i skibe
tilhørende borgere fra nævnte stæder til fyldestgørelse af William af Lethenays krav, jf.
Lüb. UB II nr. 1079—82 og IV nr. 33 og 35.
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1343. 28. juli.

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at ridderen Peder Vendelbo på kongens retterting har tilbudt på Anders Pedersens vegne at betale 4 mark sølv, som denne skyldte

herr Henneke Limbak for gods i Korup.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at herr Peder Vendelbo, ridder, personligt tilstede for
vor justitiar i det Herrens år 1343 tirsdag næst før den hellige kong Olufs
dag i nærværelse af mange troværdige vidner på en vis Anders Pedersens
vegne lovbød fire mark lødigt sølv, som samme Anders var herr Henneke
Limbæk, ridder, skyldig på grund af gods i Korup. Givet ovennævnte
år og dag med herr Peder Palk, vor klerk, som vidne.
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1343. 2. august. Helsingborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag slutter fred med kong Magnus af Sverige, Norge og
Skåne på en række nærmere fastsatte betingelser.
Originaludfardigelse i Revalarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug
af Estland, vil, at det skal være åbenbart for alle og enhver, til hvis
kundskab dette brev bliver bragt, at vi ledet af vore tro mænds — såvel
gejstliges som verdsliges — enstemmige råd og bifald har sluttet en urokke
lig fred, der skal vare til evige tider, med den berømmelige fyrste herr
Magnus, konge af Sverige, Norge og Skåne, vor kære frænde på nedenfor
anførte måde. (1) For det første nemlig, at vi på vore vegne ved højtidelig
overenskomst går ind på at godkende tolv mægtige og gode mænd, fødte i
Danmark, som voldgiftsdommere, at udtage af os blandt de 24 nedenfor
anførte og ubetinget at sende til Varberg ottendedagen1) efter nu først
kommende St. Mikkels dag, nemlig blandt de herrer Svend og Jakob,
Århus- og Ribekirkernes bisper, Anders, udvalgt biskop af Børglum, Jakob
Povlsen, dekan i Roskilde, broder Rikulv, prior i Antvorskov, Peder Ven
delbo, Uffe Nielsen, Stig Andersen, Klaus Limbæk, Esger Frost, Henneke
Limbæk og Jens Hviding, riddere, Niels Bugge, Povl Glob, Niels Eriksen
af Jerstrup, Anders Ovesen, Jakob Basse, Erik Nielsen, Jens Kås, Strange

V

18*

Nr. 343

2. august 1343

276

Ebbesen, Bo Falk, Jens Mogensen, Erik Barnumsen og Jens Bæger, væbnere,
og at lade de nævnte tolv som voldgiftsdommere og venskabelige forligsmænd pådømme, fælde voldgiftsdom i, bilægge eller efter retfærdighed eller
mindeligt forlige alle stridigheder, modsætninger og uenigheder — på hvil
ken måde eller fra hvem de end er opstået eller opkommet — mellem for
nævnte herr konge, hans riger, lande og højhedsområder, hans mænd og
undergivne, hvilken gejstlig eller verdslig stilling eller rang de end ind
tager, på den ene side og os, vort rige, vore lande og højhedsområder, vore
mænd og undergivne, hvilken gejstlig eller verdslig rang de end indtager, på
den anden, idet vi med dette brevs ordlyd giver dem fuld og uindskrænket
magt i alle ting, der bliver forebragt eller henvist til dem, således som
samme berømmelige konge af Sverige er gået ind på at godkende tolv
af sine indfødte mægtige og gode mænd som voldgiftsdommere, som det
fuldstændigt indeholdes i hans herom affattede brev2). <2) Og hvis
nævnte 24 ikke kommer overens i denne sag, skal den ærværdige fader i
Kristus herr ærkebiskop Peder af Lund, Sveriges primas, der er udvalgt til
overvoldgiftsdommer af nævnte herr konge af Sverige og os, fra da af —
hvilken side han end hælder til — have fuld og uindskrænket magt til at
fælde voldgiftsdom, bilægge eller ligeledes efter retfærdighed eller minde
ligt forlige alt det ovenfor omtalte. <3) Og hvis nogen af de tolv fornævnte
voldgiftsdommere efter deres udtagelse skulde dø eller på en eller anden
lovlig måde blive forhindret, så at de ikke kan deltage i denne afgørelse,
skal vi sætte en anden af de ovenfor omtalte personer i hans sted, og han
skal have en tilsvarende magt som ovenfor anført. <4) Men hvis nævnte
herr ærkebiskop inden fornævnte afgørelse — hvad Gud afvende — skulde
blive forhindret ved døden eller ved anden lovlig hindring, da skal de
24 voldgiftsdommere, der er udnævnte på begge parters vegne, hvis de
ikke indbyrdes kan komme overens om at udnævne en person som over
voldgiftsdommer, med vor myndighed under ed udvælge to gode mænd
blandt dem selv eller blandt andre, nemlig en svensker på herr kongen af
Sveriges vegne og en dansker på vore, hvilke skal have samme magt, som
denne herr ærkebiskop vides at have haft i denne sag; denne ene eller
disse to således udvalgte overvoldgiftsdommere skal møde ovennævnte
sted og til ovennævnte tidspunkt og må ikke forlade de 24 voldgiftsdom
mere, førend de endrægtigt har afgjort det, som synes dem retfærdigt og
nyttigt at gøre efter retfærdighed eller ved mindelig overenskomst, idet de
senere aflægger deres ed herom på det hellige. <5) Og hvis fornævnte 24
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voldgiftsdommere ikke indbyrdes kan komme overens i denne sag eller i
et punkt af den, da skal samme herr ærkebiskop ubetinget inden fire dage
afsige kendelse om, hvad der synes ham at være i overensstemmelse med
reftærdighed eller mindelighed. (6) Desuden skal fornævnte herr ærke
biskop Peder af Lund straks i dette øjeblik i begge parters navn modtage
borgen København, byens tårn og hele byen Havn med øen kaldet Amager
og de herreder, der nu hører til samme, og de øvrige tilliggender til
denne borg og holde den i begges navn, indtil fornævnte 24 udnævnte
voldgiftsdommere sammen med denne herr ærkebiskop eller en eller to
andre, der er udtaget til overvoldgiftsdommere i hans sted, hvis denne
herr ærkebiskop er død — hvad Gud forbyde — eller på anden måde er
lovligt forhindret, bestemmer, hvem af os to konger fornævnte borg og
andet gods skal tilfalde efter retfærdighed eller ved mindelig overenskomst.
(7) Ydermere skal samme 24 voldgiftsdommere sammen med nævnte herr
ærkebiskop eller en eller to andre overvoldgiftsdommere, der er udpeget
i hans sted, hvis herr ærkebispen er død — hvad Gud forbyde — eller er
forhindret af anden lovlig hindring, have fuld og uindskrænket magt til
at fastsætte terminer og forordne de måder, på hvilke fornævnte herr konge
af Sverige skal betale os 4000 mark rent sølv efter kølnsk vægt. For dem skal
samme herr konge af Sverige på gyldig vis forpligte sig overfor os med hen
syn til landet Sønderhalland og to herreder i Skåne, nemlig Bjåreherred og
Norra Åsbo herred og borgene og befæstningerne i samme land og herreder,
hvilke er solgt af os til fornævnte herr konge og afhændet til evig tid af os,
vore efterfølgere og Danmarks rige og krone og tilknyttet nævnte herr
konge og hans efterfølgere og Sveriges rige og krone3); herom vil vi stille
garanti efter fornævntes skøn. (8) Men fornævnte herr konge af Sverige
skal have fuldmagt til — hvis han formår og kan — med vort og vore råders
og stormænds nu givne minde, samtykke og gode vilje at indløse og ved
gode danske, som er hans mænd, at holde de borge eller de befæstninger på
Sjælland, som vi ikke kan genindløse eller få, indtil vi med retsvirkning kan
indløse nævnte borge eller befæstninger fra omtalte herr konge. <9) Men
herr kongen af Sverige og nævnte danske, der er indsat af denne til at
holde borgene, skal i mellemtiden stille os og vore mænd garanti for, at
der ikke på nogen måde skal påføres os eller vore undergivne uret, tab eller
ubehageligheder af dem, og vi og vore mænd skal omvendt gøre det
samme overfor denne herr konge. <10) Nævnte høvedsmænd i borgene eller
befæstningerne, der er indsat af nævnte herr konge af Sverige, skal lige-
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ledes sammen med samme herr konge yde os garanti for, at nævnte borge
og befæstninger, når de penge, som samme herr konge har givet ud for
ovennævnte borge og befæstninger, bliver betalt til ham på et sikkert sted,
frit og uden enhver vanskelighed skal oplades til os og vore efterfølgere
sammen med deres tilliggender. (11) Fremdeles skal nævnte 24 voldgifts
dommere sammen med nævnte herr ærkebiskop eller en eller to andre,
der som forudskikket indsættes i overvoldgiftsdommerens sted, have fuld
og uindskrænket magt til med hensyn til denne forhandling og alle andre,
der tidligere er holdt såvel på nævnte herr konges som på vore vegne, og
desuden med hensyn til alle skriftlige aftaler angående landene Skåne, Hal
land, Blekinge, Lister og Hven i breve4), givet herr kongen af Sverige og
omvendt os af samme — også hvis der har været forsømmelser og mangler
herved — at forbedre, fuldstændiggøre, afgive erklæringer eller foretage be
kræftelser ved løfte- eller garantibreve eller på andre tjenlige måder, for at
en urokkelig endrægtighed og evindelig fred uomtvisteligt kan overholdes på
begge sider. (12) Fremdeles skal de øvrige riddere og væbnere, borgere,
klostre, kirker, alle gejstlige og lægfolk fra samme kong Magnus’ riger og
højhedsområder frit nyde alt deres gods, der findes i vort rige og vore høj
hedsområder, således som det tilhører dem med rette, og indbyggerne i
vort rige, hvilken stilling eller rang de end indtager, således som det anføres
ovenfor, skal nyde alt deres gods og de rettigheder, der tilhører dem i hans
riger og højhedsområder. <13) Ydermere lover vi på vor tro og på vor ære
bestemt og ubrydeligt uden nogen indsigelse at overholde alt det for
nævnte og anerkende og godkende alt, hvad der i denne sag bliver for
handlet, afsagt som endelig dom eller foretaget af nævnte voldgiftsdom
mere eller deres overvoldgiftsdommer eller -dommere som forudskikket.
(14) Men for at alt det fornævnte, som vi personligt på vor tro og på vor
ære lover at overholde og holde ukrænket, og som vi ikke selv eller ved en
anden vil sætte os imod under noget påskud eller af nogen grund de iure
eller de facto, kan få en stærkere fasthed, er det vor vilje og samtykker vi
udtrykkeligt i, at vore nedenfor anførte garanter, hvis vi på nogen måde
måtte handle mod det eller noget af det — hvad Gud afvende —, med det
samme uden at pådrage sig mishag eller utaknemmelighed fra vor side
skal kunne sætte sig op imod os på fjendtlig vis og bestemt med virknings
fuld hjælp knytte sig til fornævnte herre kongen af Sverige og hans efter
følgere mod os, indtil vi yder ham erstatning herfor efter retslig eller
efter mindelig afgørelse. Til vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt
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under dette brev. Ydermere lover vi broder Jens, biskop af Roskilde,
Jakob Povlsen, dekan sammesteds, broder Rikulv af Antvorskov, Klaus
Limbæk, ridder, Povl Glob, Niels Eriksen af Jerstrup, Jakob Basse, God
skalk Wotenike, Jakob Olufsen, Tage Rud, Peder Due, Bo Falk, Peder
Falk, Jens Bæger, Erik Barnumsen, Stig Jurissen, Godeke Mogensen, Palle
Nielsen, Esger Krok, Peder Bagge, Jens Klemensen, Uffe Pedersen, Niels
Grubbe, Ivar Iversen, Bo Jensen og Gynceke den ældre af Roskilde sammen
med vor herre ovennævnte kong Valdemar på vor gode tro bestemt og
ubrydeligt at overholde det fornævnte, og hvis fornævnte herre kong Valde
mar — hvad Gud forbyde — handler eller forsøger at handle imod det for
nævnte eller noget af det, skal vi i kraft heraf virkningsfuldt under vor for
nævnte troskabsforpligtelse hjælpe oftnævnte herre kong Magnus af Sverige
og hans efterfølgere mod denne. Til vitterlighed og bestemt bevis i denne
sag hænger vi vore segl sammen med fornævnte herre kong Valdemars segl
under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1343 dagen efter
St. Peter i lænker.
1) 6. oktober. — 2) kendes ikke. — 3) jf. nr. 131. — 4) jf. nr. 129—30.
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Kong Valdemar 4. Atterdag udpeger de 12 danske voldgiftsmand, som ifølge trak
taten af 1343 2. august under forsæde af ærkebispen af Lund skal forhandle med et
tilsvarende antal svenske om endnu verserende dansk-svenske stridspunkter.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar hilsen til alle o. s. v.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, at vi erkender, at de velbyrdige
mænd, nemlig......... T), hvilke vi har udvalgt af de nedenfor nævnte 24,
nemlig herrerne Svend af Århus o. s. v.2), og højtideligt valgt til rette
voldgiftsmænd og venskabelige forligsmænd, idet herr Peder, ærkebiskop
af Lund, er indsat til overvoldgiftsmand sammen med dem, eller, ifald
samme herr ærkebiskop ved død eller anden lovlig forhindring skulde
blive forhindret heri, da en eller to andre er udpeget hertil i samme herr
ærkebiskops sted, af os er bemyndiget til i egenskab af voldgiftsmænd med
hensyn til alle de forhandlinger, der nu er ført i Helsingborg, og de der
givne breve mellem den stormægtige fyrste herr Magnus, Sveriges, Norges
og Skånes berømmelige konge, hans rige og herredømmer på den ene side
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og os, vort rige og vore herredommer på den anden side, uanset hvor, af
hvem og på hvilken måde forhandlingerne har været ført og brevene
givet — også hvis der har været forsømmelser eller mangler ved samme for
handlinger eller breve eller ved en eller et af dem — på vore vegne at
forbedre, udvide, fuldstændiggøre og afgive erklæringer samt til, således
som de ifølge deres samvittighed og ære finder det tjenligst for begge parter,
ved breve, garantibreve eller andre hensigtsmæssige måder samvittigheds
fuldt at træffe en endelig afgørelse, for at en evig fred og fast samdrægtig
hed oprigtigt må blive overholdt på begge sider. Ydermere lover vi på vor
tro og ære fast og ubrydeligt at overholde hvad som helst der måtte blive
fastsat eller forhandlet, uanset på hvilken måde, af ovennævnte 12 voldgiftsmænd eller i givet fald af overvoldgiftsmanden eller overvoldgiftsmændene med hensyn til ovenstående eller noget af ovenstående uden
nogensomhelst modsigelse, mishag og unåde fra vor og vore efterfølgeres
side. Til vitterlighed herom o. s. v.
1) udeladelse i afskriften. — 2) jf. nr. 343.
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1343. [Omkr. 2. august].

Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til at overholde den fred, som hans råder
den 2. august 1343 har sluttet med kong Magnus og lover ikke at angribe kong Magnus
og hans riger i fremtiden eller støtte tyske angreb.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar o. s. v. til alle, der får dette brev at se eller hører det læse,
hilsen.
For at sikker fred og urokkelig enighed ukrænkeligt og sikkert kan have
bestand mellem den berømmelige fyrste herr Magnus, Sveriges, Norges og
Skånes konge, på den ene side og os på den anden side, gør vi vitterligt for
alle såvel efterfølgende som nulevende, at vi for bestandigt og ubrydeligt
med umiddelbar retsvirkning skal overholde og holde den fred og enighed,
som i året 1343 dagen efter St. Peter i lænker ved vore tro råders forhand
ling blev tilvejebragt mellem fornævnte herre kong Magnus og os1), og vi
lover fast med dette brev, at vi aldrig i fremtiden fjendtligt skal angribe
nævnte herre kongen af Sverige, hans riger, lande og herredømmer og
specielt ikke på nogen måde i fremtiden yde hjælp eller bidrage med
penge til tyskere eller hvilke som helst andre, der vil angribe eller angri-
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ber samme herre kongen af Sverige, hans riger, lande og herredommer mod
nævnte herre kongen af Sverige eller til hans skade, idet vi med dette brev
fast forpligter os til ubrydeligt at overholde ovenstående, det hele og hvert
enkelt punkt. Til bevis og fastere sikkerhed for alt dette har vi ladet vort
segl tillige med seglene tilhørende den ærværdige fader.........2) hænge
under dette brev. Givet 1343.........2)
1) jf. nr. 343. — 2) udeladelse i afskriften.
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Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til på ingen måde at støtte Sigvid Rib-

bing, som sidder inde med Sønderhalland, mod kong Magnus af Sverige,
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar o. s. v. til alle o. s. v.
For at det venskabsbånd, der i forgangen tid er sluttet ved et uop
løseligt forbund1) mellem den stormægtige fyrste herr Magnus, Sveriges,
Norges og Skånes konge og hans mænd og os og vore mænd, desto mere
oprigtigt kan overholdes, med jo større omhu enhver anledning til strid
bliver ryddet af vejen, er det vor vilje, at det skal være klart med den nu
nedenfor anførte ordlyd af dette brev, at der urokkeligt er truffet den
aftale mellem os og denne, at vi på ingen måde skal antage os Sigvid Ribbing, som nu vides at sidde inde med landet Sønderhalland og borgene
sammesteds, eller en eller flere andre, som til enhver tid måtte sidde inde
med fornævnte land og borgene sammesteds, og at vi ikke personligt eller
ved vore mænd med råd eller dåd, offentligt eller i det skjulte skal op
træde på tinge for, hjælpe, begunstige eller på nogen måde fremme denne
Sigvids eller hans medskyldiges sag eller en eller flere andres, der, som
forudskikket, til enhver tid sidder inde med omtalte land og borge fra
samme herre kong Magnus, førend fornævnte Sigvid eller andre, der sidder
inde med ovenanførte land og borge fra samme herre kong Magnus, i nåde
og med hans velvilje opnår forlig med ham, og der på ærefuld og tilbørlig vis
ydes samme tillige med hans efterfølgere retslig fyldestgørelse med hensyn
til de ubehageligheder, overgreb, uretfærdigheder og tab, der indtil nu på
hvilkensomhelst måde er tilføjet eller i mellemtiden måtte blive tilføjet
ham eller hans mænd af oftnævnte Sigvid og hans medskyldige, eller også
med hensyn til borge og fornævnte lande, på en måde, som stemmer
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overens med hans stilling, og hvormed han vil værdiges at være tilfreds.
Vi erklærer på tro og love, at vi ubrydeligt vil overholde alt dette, således
som det er forhandlet imellem os. Til vidnesbyrd herom o. s. v.
1) sigter vistnok til traktaten december/januar 1342/1343, nr. 280.
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Albert van Varenholte, sognepræst i Kampen, vidimerer kong Magnus' privilegium

for Kampen af 1341 28. juni (nr. 183).
Original i Kampen.
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1343. 9. august. Viborg landsting.

Tingsvidne af Viborg landsting, at Peder Brun, herr Peder Vendelbos foged, på
dennes vegne har tilbudt betaling af 16 mark sølv, for hvilke gods i Korup var pantsat.
Original i rigsarkivet.

iels præst, kaldet Hvid, Tyge Buzel, Jon Bentsen, landstingshører i
Viborg, Jens Eriksen, Niels Jul, Peder Heggedal og Jens Bentsen til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at Peder Brun, foged hos herr Peder Vendelbo, fordum
kongen af Danmarks drost, personligt til stede på Viborg landsting i det
Herrens år 13431) dagen før den hellige martyr Laurentius’ dag på rette
vis lovbød 12 mark lødigt sølv ved at sekvestrere dem2) for gods i Korup,
som lovligt var skødet til nævnte herr Peder af Anders Pedersen, og som
skulde lovligt indløses af herr Gregers Mogensen eller Jens Kås, samt
4 mark lødigt sølv til herr Henneke Limbæk for det samme gods. Hvilket vi
erklærer med sandhedens ord, at vi har set og hørt. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

N

1) originalen har 1363, men utvivlsomt fejlskrevet for 1343, cf. nr. 318 og 353, og at
Peder Vendelbo nævnes som afdød i 1347 25. marts. — 2) romerretligt udtryk for at
deponere hos tredjemand. I middelalderen var fremgangsmåden den, at pengene blev
indlagt i herreds- eller fjerdingskirken.
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1343. 15. august. Varberg.

Erling Vidkunnsøn, Ivar Ogmundssøn og g andre norske riddere og væbnere tager

(Givet) i det
Herrens år 1343 på jomfru Marias himmelfartsdag på borgen i Varberg.

efter kong Magnus' ønske hans yngste søn Håkon til Norges konge.

Original i det norske rigsarkiv.
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1343. 16. august. Roskilde.

Nr. 351
350

Biskop Jens af Roskilde henlægger St. Andreasalteret i Roskilde domkirke til
præbenden Janua.
Original på universitetsbiblioteket.

roder Jens, af Guds nåde biskop i Roskilde, til alle, der får dette brev
at se, hilsen evindelig med Gud.
Den såkaldte Janua præbende i vor Roskildekirke, som herr Jakob
Falster for tiden sidder inde med i samme på kanonisk vis, har fra sin
oprettelse været i den grad ussel på indtægter og fattig, at indtil nu ingen
har kunnet have sit standsmæssige, ja end ikke sit tilstrækkelige underhold
af den, og meget mindre for fremtiden, eftersom den nu er øde og slet ingen
indtægter giver, hvis ikke dens indtægter forøges ved vor omsorg, hvem det
påhviler at sørge for vore undergivnes fornødenheder. Da det er rimeligt,
nyttigt og nødvendigt, at vor Roskildekirke, som overgår de øvrige kirker
i vort stift ved sin fornemheds og værdigheds rang, har rigere præbender,
ved hvilke sammes indehavere kan gå frem i kyndighed i videnskaberne og
renhed i sæderne og holde sig standsmæssigt, så har vi broder Jens, for
nævnte biskop, efter påkaldelse af Guds navn, og efter omhyggeligt at have
overvejet vor fornævnte kirkes, herr Jakobs og hans efterfølgeres nytte og
tarv, med vor retmæssige myndighed for bestandig til ovennævnte Janua
præbende i vor Roskildekirke ladet apostlen St. Andreas’ alter i samme
henlægge med alle dets rettigheder, frugter, indtægter og tilliggender og hen
lægger det også nu med dette brev, dog således at herr Jakob selv, så længe
han lever, og i fremtiden hvem som helst af hans efterfølgere på fyldest
gørende måde skal betjene alteret ved den gudstjeneste, der hører det til,
idet vi under trusel om banlysningsdom forbyder, at nogen i fremtiden
på nogen måde hindrer eller antaster herr Jakob eller hans efterfølgere
angående nævnte alter eller dets tilliggender. Forhandlet og givet i Ros
kilde i det Herrens år 1343 dagen efter jomfru Marias himmelfart under
vort segl og i nærværelse af de ærværdige mænd herr Mikkel fra Ringsted og
herr Jens Nielsen, kanniker i Roskilde, og broder Vilhelm af dominikaner
ordenen og flere troværdige mænd.

B

1343. 23. august. Ribe.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster præsten Niels Bleks gave på en gård til

Nr. 352

4. september 1343
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Emmerlev kirke og fritager gården for inne, stud, kværsæde og øvrige ydelser samt
giver præsten ret til at oppebære sagefald af landboen.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at nærværende brevviser, herr Niels Blek, præst, i vor
nærværelse har givet og skødet en gård i Emmerlev til Vor Frues alter i
St. Andreas’ kirke sammesteds med dens enkelte tilliggender med evig ret.
Denne lovligt foretagne skødning stadfæster og godkender vi med dette
brev. Ydermere tager vi gården og de på den boende undergivne under
vor fred og særlige beskyttelse for at forsvare dem, idet vi tilstår den nu
værende eller den til enhver tid værende præst ved nævnte alter gården
fri og undtaget at være for al ledingstynge, fogedkrav, nemlig inne, stud,
kværsæde, redskud og alle de øvrige afgifter, byrder og tjenester, der hører
til vor ret, og idet vi yderligere viser ham den særlige nåde, at den på gården
boende bryde eller landbo skal svare alterets præst alle sine bøder og på
ingen måde nogen som helst anden. Vi forbyder derfor strengt under trusel
om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen
som helst anden, af hvad stilling eller stand han end er, på nogen måde hin
drer eller fortrædiger præsten eller nogen, der som hans landbo bor på går
den, mod fornævnte friheder, som vi har givet ham, såfremt han sætter pris
på vor nåde og vil undgå vor hævn. Givet i Ribe i vor nærværelse under
vort segl i det Herrens år 1343 dagen før apostelen St. Bartholomæus’ dag.

V
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1343. 4. september. Hindsted herredsting.

Tingsvidne afHindsted herred, at herr Peder Vendelbo tre gange har tilbudt betaling
af 16 mark sølv, for hvilke gods i Korup er pantsat.
Original i rigsarkivet.

vend Sivardsen, foged i Ålborg, Malte Jonsen, Niels Mikkelsen, Eskil
Lyng, Lave Lavesen, Jens Degn af Nørbæk, Jakob Oddisen og Peder
Hvid til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at nærværende brevviser, herr Peder Vendelbo, fordum
drost hos de danskes konge, i det Herrens år 1343 torsdag før jomfru Marias
fødselsdag på Hindsted herredsting uden indsigelse fra nogen fik et gyldigt
tingsvidne om, at på en tingdag før og på to tingdage efter St. Olavs dag
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Nr. 353

var der på samme herredsting blevet lovbudt 12 mark lødigt til Jens Kås
og 4 mark lødigt sølv til Henneke Limbæk til indløsning af gods i Korup.
Hvilket vi har set og hørt samt med dette brev erklærer, idet vi lader vore
segl hænge under dette brev. Givet år, dag og sted som ovennævnt.

[1343. 4. september — 1344. 25. januar].1) Alborg.

353

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer fire gange den forhenværende drost Peder
Vendelbo det gods i Himmersyssel, som Anders Pedersen har skødet ham, skønt Anders

Pedersen tidligere havde pantsat det til herr Gregers Mogensen og herr Henneke Lim-

bæk.
Originaler i rigsarkivet.

1. dombrev:

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til dem, der søger
Viborg landsting, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi tildømmer denne brevviser Peder Vendelbo alt og
hvert af Anders Pedersens gods i Himmersyssel, som af samme Anders lov
ligt er tilskødet ham i vor nærværelse, at besidde med rette evindelig,
uanset at nævnte Anders tidligere har pantsat det til herr Gregers Mogen
sen, ridder, og senere ved åbent brev har forpligtet sig til at give samme
gods i pant til herr Henneke Limbæk, men først og fremmest fordi for
nævnte Anders på samme tid i vor nærværelse har givet nævnte herr Peder
Vendelbo fuldmagt til at indløse godset hos disse. Vi befaler Jens Kås,
til hvem nævnte gods senere blev pantsat af herr Gregers Mogensen, at
han ikke undlader i løbet af 15 dage efter at have modtaget sine penge at
oplade ovenfor nævnte gods til omtalte herr Peder Vendelbo, eftersom han
lovligt havde tilbudt disse penge på tinge ved at sekvestrere2) dem med
gode mænds vidnesbyrd. Givet i Ålborg med Peder Palk som vidne.

V

2. dombrev:

Tekst som ovenfor med undtagelse af. for anden gang tildømmer.....for
anden gang befaler......... , i løbet af 10......... Peder Palk og Jens Lavesen.

5. dombrev:
Tekst som 1. dombrev med undtagelse af:

for tredje gang tildømmer.....
for tredje gang befaler......... i løbet af 5...........

Nr. 354
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4. dombrev:
Tekst som 1. dombrev med undtagelse af',

nu for fjerde gang tildømmer.....
nu for fjerde gang befaler......... ikke undlader straks efter at have set
dette brev.........

1) tidsbestemmelsen fremgår af nr. 352 og brev af 1344 25. januar, vidnesbyrd om,
at Peder Vendelbo er blevet indført i godset. — 2) jf. nr. 348 note 2.

354

[1343. 4. september—1344. 25. januar]1).

Kong Valdemar 4. Atterdag befaler Henrik Sort, Niels Dal, Anders Nielsen af

Visborg og Asgot Nielsen at indføre herr Peder Vendelbo i det gods i Korup i Himmersyssel, som er tildømt ham ved fire kongebreve.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til dem, der
søger landstinget i Viborg, hilsen og nåde.
Vi pålægger Henrik, kaldet Sort, Niels Dal, Anders Nielsen af Visborg og
Asgot Nielsen, at de straks efter at have set dette brev indfører denne brev
viser herr Peder Vendelbo, fordum vor elskede faders drost, i korporlig
besiddelse af godset i Korup i Himmersyssel, hvilket lovligt er tilskødet
ham i vor nærværelse af Anders Pedersen og siden tildømt ham ved vore
fire breve, og efter at han er indført i samme gods, forsvare ham i hans
ret. Givet i Ålborg med herr Peder Palk, vor klerk, som vidne.

V

1) jf. nr. 353.

355

1343. 5. september.

Kong Magnus af Sverige slutter fred med Estland og staden Reval.
Tysk oversættelse fra 16. årh. i Dorpat.

agnus, af Guds nåde konge af Sveriges rige og Norge og landet
. [Skåne], til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, evig
salighed i Herren.
Bemærk alle, at vi i det Herrens år 1343 fredagen næst for den hellige
jomfru Marias fødsel har sluttet sone og forlig på den måde, som følger
herefter, med de ædle mænd Johan v. Wyden, Henrik v. Lode og Henrik
Like, væbnere, og Wennemer, rådsherre i Reval1), som var sendt til os
som sande udsendinge med fuldmagt på alle og enhvers vegne, som bor i

M
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Estland, hvilket land tilhører den store fyrste og herre Valdemar, konge
af Danmark, vor allerkæreste blodsbeslægtede, og (på) deres (vegne), som
bor i staden Reval. For det første, for at al tvist og tvedragt, al kiv og
ethvert fjendskab mellem os og vort rige, Sverige, vort folk og alle vore
tilhængere, riddere og vasaller (på den ene side) og byen og alle og enhver
af nævnte lands indbyggere og deres tilhængere (på den anden side) kan
udjævnes, bringes ud af verden og helt overgives til glemsel, og for at de
aldrig i fremtiden kan genkaldes i hukommelsen, så har vi anordnet og
bestemt fastlagt en ubrødelig og sand fredsslutning, som skal vare til evige
tider, bortset fra, at de rette bestemmelser og friheder for vort slot Viborg2)
fast skal stå ved magt, som det har været sædvane fra gammel tid. Men
hvis nogen personer eller nogen af vore folk imod denne fredsslutnings
endrægtighed skulde øve nogen voldsgerning eller overtrædelse mod be
meldte Estlands folk, hvad Gud forhindre, så skal vi udjævne sådanne
overtrædelser og helt bringe dem ud af verden efter den lov og ret, der
gælder blandt vort riges ædle, inden en fuld måned fra det tidspunkt, da
de på rimelig og tilstrækkelig måde har forklaret og tilkendegivet sagen for
os. Men hvis nogen af folkene fra Estland begår overtrædelser mod vore
folk i noget forhold, skal det også helt sluttes og forliges på samme vis
inden en måned fra det tidspunkt, da det er blevet tilkendegivet dommerne
og de bedste (mænd) dér, efter den lov og ret, der gælder blandt de ædle
i landet; hvis det ikke skulde gå således, vil vi for at opnå vor ret gøre
hvad der synes os mest nyttigt. Givet under vort segl o. s. v.
1) K. Grandinson, Hanseatisk-Svensk Historie II 39, note 5, foreslår at læse: Johan
v. Wyden og Henrik v. Lode, væbnere, Henrik Like og Wennemer, rådsherrer i Reval. —
2) d. v. s. Viborgs friheder i Estland.

1343. 9. september. Varberg.

356

Kong Magnus af Norge, Sverige, Skåne og Halland nedsætter hansestædernes told

afgifter i Norge og stadfæster iøvrigt deres privilegier der.
Originaler i Hamborg, Lübeck, Stralsund, Rostock og (afskrift i) Danzig.

Herrens navn amen. Vi Magnus, af Guds nåde rigerne Norges og Sve
riges og landene Skånes og Hallands konge erkender... Til vidnes
byrd herom er vort rige Norges segl hængt under dette brev. Givet på vor
borg Varberg i det Herrens år 1343 dagen efter Vor Frues fødselsdag.

I
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1343. 10. september. Ribe.

Hertug Valdemar 3. af Jylland bevidner og godkender det skøde, som arvingerne
efter Jens Dampe, kannik i Ribe, har givet kapitlet i Ribe på gods i Endrupskov til
afholdelse af hans årtid.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at Svend Pedersen, Jakob Pedersen, Jon Maan1) og Niels
Knudsen, arvinger efter herr Jens Dampe — god ihukommelse — forhen
værende kannik i Ribe, tilstede på vort retterting i det Herrens år 1343
onsdagen efter Vor Frues fødselsdag skødede kapitlet i Ribe alt gods, som
nævnte herr Jens besad i Endrupskov med alt tilbehør, rørligt og urørligt,
til afholdelse af hans årlige årtid ved kannikerne, således som han person
ligt på sit dødsleje henlagde nævnte gods til det formål. Idet vi derfor god
kender og stadfæster omtalte skødning, forbyder vi strengt under trusel om
vor nådes fortabelse, at nogen, hvilken stilling han end indtager, drister sig
til på nogen måde at befatte sig med nævnte gods uden kapitlets samtykke.
Givet Ribe, år og dag som ovenfor.

V

1) antagelig Manke.
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1343. 12. september. Reval.

Det kongelige retterting i Reval erklærer, at ridderen Herman v. Tois har pantsat
gods i Lodenrode sogn til klosteret i Padis, og at han skal garantere klosteret denne

besiddelse, indtil kongen af Danmark kan hjemle det for klosteret.
Original i det svenske rigsarkiv.

ile v. Kele til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
For mig som kongelig rettertingspræsident og mine bisiddere, nemlig
herrerne Henrik v. Virkes og Johan v. Parenbeke, riddere, samt i nær
værelse af mange andre af den herre kongen af Danmarks vasaller i Est
land, fremstod den hæderlige mand herr Herman v. Tois, ridder, og
pantsatte med alle sine arvingers fulde samtykke rigtigt og lovligt med
overholdelse af alle rettens forskrifter til den ærværdige fader og herre i Kristus herr Nicolaus, abbed af Padis, og til hele det menige konvent samme
steds af cistercienserordenen alt sit gods ved havets bred, som kaldes strand,
og i Lodenrode sogn, hvilket gods tidligere hørte til Laydis mark, med alle
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rettigheder og alt indbefattet, nemlig agre, enge, græsgange, skove, lunde
og honningydende1) træer, vande samt fiskevande og alle dets tilliggender,
således som han med sandhed vides at have besiddet og haft samme, for
treds mark sølv, med den tilføjelse, at samme Herman v. Toys, ridder, bør
sikre de nævnte, nemlig abbeden og det menige konvent i Padis, fornævnte
gods i overensstemmelse med landets sædvane, hvad der kaldes warendare2), indtil godset af den herre kongen af Danmark hjemles de oftnævnte,
nemlig abbeden og det menige konvent af Padis. Til vidnesbyrd og fastere
sikkerhed om alt det fornævnte har jeg ladet mit segl tillige med segl til
hørende fornævnte herr Herman v. Tois, ridder, og mine fornævnte bisid
dere hænge under dette brev. Givet og forhandlet i Reval i det Herrens
år 1343 fredagen efter jomfru Marias fødselsdag.
1) oversættelse af arbores melligeri, d. v. s. træer, i hvilke vilde bier havde slået sig ned. —
2) samme ord som garantere.

1343. 12. september. Villeneuve.

359

Pave Clemens 6. udnavner kanniken Henrik Bokholt til dekan ved kirken i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Henrik Bokholt, dekan ved kirken i Lund, hilsen
o. s. v.
Dit sædelige liv og Din vandel og Din retskaffenheds øvrige fortjenester,
for hvilke Du anbefales os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger
os med rette til at vise Dig gavmild nåde. Da dekanatet ved kirken i Lund,
som vor ærværdige broder ærkebiskop Peder af Lund, fordum dekan ved
denne kirke, besad på det tidspunkt, da han blev forfremmet fra dette af
vor forgænger pave Benedikt 12., salig ihukommelse, til samme kirke i
Lund, der da var ledig1), ved denne forfremmelse og ved denne indvielsens
nådegave, der på nævnte forgængers tid og ved hans befaling blev meddelt
ham ved det apostoliske sæde, vides at have været ledigt ved det apostoliske
sæde og for øjeblikket at være ledigt, og vi betænker, at ingen undtagen vi
denne gang har kunnet eller kan råde over nævnte dekanat, — om hvilket,
når det således blev ledigt, samme forgænger ikke tog bestemmelse, mens
han levede — fordi samme forgænger længe før denne ledighed særligt
reserverede alle digniteter, personater og officier og de øvrige kirkelige
beneficier, der da på enhver måde var ledige ved nævnte sæde og i frem
tiden vilde blive ledige, for sin overdragelse og rådighed og erklærede det
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3. Række, i.
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ugyldigt og magtesløst fra da af, om nogen ligegyldigt med hvilken myn
dighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i
denne sag2), og da vi senere, efter at nævnte forgænger, således som det
behagede Herren, var afgået ved døden, blev ophøjet til det høje apostolats
tinde, og, endnu inden en måned da var forløbet siden denne vor for
fremmelses begyndelse, lod alle disse digniteter, personater, officier og
beneficier, der da var ledige ved dette sæde og i fremtiden vilde blive
ledige, reservere specielt for vor overdragelse og rådighed ved en lignende
afgørelse2), og idet det er vor vilje under hensyntagen til Dine fornævnte
fortjenester og desuden i betragtning af den bøn, som vor kære søn i Kristus
Magnus, Sveriges, Norges og Skånes berømmelige konge, ydmygt har
rettet herom til os på Dine vegne, hans elskede kapellan, at hædre Dig
yderligere i den kirke, hvor Du er kannik, og vise Dig en særlig nåde, over
drager vi Dig med apostolisk myndighed fornævnte således ledige dekanat
med alle dets rettigheder og tilliggender og giver Dig det også ved provision,
idet vi, således som det faktisk er, erklærer det for ugyldigt (---- )3) uanset
alle herimod stridende bestemmelser (---- )3) med hensyn til provisioner,
de skal have på disse digniteter, personater eller officier i nævnte kirke
har fået et særligt (---- )3), at Du med hensyn til opnåelse af nævnte dekanat
skal foretrækkes for alle disse men at der ikke derved må gøres nogen ind
skrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater, officier
og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere, uanset) om den til
enhver tid værende ærkebiskop og vore elskede sønner kapitlet i Lund
(---- )3) og at digniteter, personater eller officier i denne kirke (---- )3)
til stede for på grund af nævnte dekanat at aflægge den sædvanlige ed
(---- )3) i egen person, og uanset at Du vides at besidde kanonikater og
præbender i samme og i Eutin kirke i Lübeck stift. Intet menneske (---- )3)
vort overdragelses-, provisions- og bestemmelsesbrev (---- )3) vrede. Givet
i Villeneuve i Avignon stift den 12. september i vort (pontifikats) andet år.
1) jf. DRB II 11 nr. 269. — 2) jf. nr. 266. — 3) for de forkortede formler se nr. 227.
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1343. 12. september. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger abbeden i Allehelgens kloster i Lund, dekanen i Lincoln,

og provsten i Roskilde at indføre Henrik Bokholt som dekan i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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å samme måde1) til vore elskede sønner . ., abbed i Allehelgens kloster
nær Lunds mure, . dekan ved kirken i Lincoln, og (Jens Kappelgård),
provst ved kirken i Roskilde, hilsen o. s. v.1). Dit sædelige liv og Din van
del o. s. v. indtil1) i Lübeck stift. Derfor pålægger vi Eder (---- )2) med vor
myndighed skal indføre samme Henrik eller hans befuldmægtigede på hans
vegne i faktisk besiddelse af dekanatet og dets omtalte ret og tilbehør
og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver uretmæssig besidder bliver
fjernet derfra. I skal sørge for, at han eller nævnte befuldmægtigede for
ham indlades, som det er skik, til samme dekanat, og at der svares ham
(---- )2) af dette dekanat (---- )2) eller om samme ærkebiskop og kapitel
(---- )2) udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 359. — 2) for de forkortede formler se nr. 228.

1343. 12. september. Villeneuve.

361

Pave Clemens 6, overdrager Laurentius Bokholt et kanonikat ved kirken i Slesvig
og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds,
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Laurentius Bokholt, kannik i Slesvig, hilsen o. s. v.
Din retskaffenheds fortjenester, for hvilke Du anbefales os ved tro
værdige mænds vidnesbyrd, medfører at vi omfatter Dig med nådig gunst.
Idet vi derfor under hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester og
desuden i betragtning af, at vor kære søn i Kristus, Magnus, Sveriges og
Norges berømmelige konge, ydmygt har bønfaldet os på Dine vegne i
denne sag, ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk
myndighed et kanonikat ved kirken i Slesvig med fuld kanonisk ret og
giver Dig det også ved provision. Hvis en præbende (---- )J) vor ærværdige
broder biskop (Henrik) og vore elskede sønner kapitlet i Slesvig (---- )J)
i egen person, eller at Du vides at besidde et evigt vikariat uden sjælesorg
ved den hellige jomfru Marias kirke i Lübeck. Intet menneske (---- )*)
vrede. Givet i Villeneuve, Avignon stift, den 12. september i vort (pontifi
kats) andet år.

T

1) for de forkortede formler se nr. 227.
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1343. 12. september. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger abbeden i Reinfeld, provsten i Lübeck og kanniken Johan

de Pistorio i Beauvais at indføre Laurentius Bokholt som kannik i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Henrik), abbed i klosteret
Reinfeld, Lübeck stift, og (Arnold), provst ved kirken i Lübeck, og
Johan de Pistorio, kannik ved kirken i Beauvais, hilsen o. s. v.1) Vor elskede
søn Laurentius’ fortjenstfulde retskaffenhed, for hvilken han anbefales os
o.s.v. indtil1) i Lübeck. Derfor pålægger vi (---- )2) samme Laurentius
(---- )2) fornævnte Laurentius (---- )2) udelukkelse af appel. Givet som
ovenfor1).

P

1) jf. nr. 361. — 2) for de forkortede formler se nr. 228.
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1343. 12. september. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger bispen af Slesvig at eksaminere Konstantin, vikar ved
kirken i Lübeck og søn af borgeren Konstantin sammesteds, og, hvis han finder ham
egnet, indføre ham i kanonikat og præbende i Schwerin, da kong Magnus af Sverige

er gået i forbøn for ham.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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1343. 19. september. Villeneuve.

Pave Clemens 6. overdrager Herman v. d. Molen et kanonikat med ventebrev på

præbende, skønt han i forvejen er kannik i Slesvig og ærkedegn i Barved syssel.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Herman, kaldet v. d. Molen, kannik i Lübeck, hilsen
o. s. v.
Din retskaffenheds fortjenester, for hvilke Du med rosende vidnesbyrd
anbefales os, tilskynder os til at vise Dig en særlig gunst. I ønsket om at vise
Dig en særlig nåde af hensyn til Dine ovennævnte fortjenester overdrager
vi Dig derfor med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Lübeck
med fuld kanonisk ret og giver Dig det også ved provision. Hvis en præ
bende (—Y) vor ærværdige broder biskop (Johan) og vore elskede søn
ner kapitlet i Lübeck og den eller dem (—)*) i egen person, eller uanset
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at Du vides at sidde inde med kanonikat og præbende og ærkedegnedømmet i Barved syssel i Slesvig kirke, hvis indkomster, som det forsikres,
ikke overstiger tyve mark sølv i årlig værdi ifølge tiendetaksten. Intet men
neske o. s. v. dette vort overdragelses-, provisions-, reservations-, forbuds-,
bestemmelses- og viljesbrev o. s. v. Givet i Villeneuve i Avignon stift 19.
september i vort pontifikats andet år.
1) for de forkortede formler se nr. 227.

1343. 19. september. Villeneuve.

365

Pave Clemens 6. pålægger bispen og ærkedegnen i Slesvig samt Franciscus de

Tuderto, kannik i Todi, at indføre Herman v. d. Molen som kannik i Lübeck.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder Henrik, biskop i Slesvig og
vore elskede sønner, (Niels), ærkedegn i Slesvig, og Franciscus de
Tuderto, kannik ved kirken i Todi, hilsen o. s. v.1).
Din retskaffenheds fortjenester o. s. v.1) indtil tiendetaksten. Derfor på
lægger vi samme Herman eller hans befuldmægtigede (---- )2) fornævnte
Herman den præbende (---- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 364. — 2) for de forkortede formler se nr. 228.

1343. 20. september. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. overdrager det kanonikat og den præbende i Ribe, som er blevet

ledig ved Peder Jensens udnævnelse til ærkebiskop af Lund, til Timme Jensen,
sognepræst i Dejbjærg.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

| Hl vor elskede søn Timme Jensen, kannik i Ribe, hilsen.
JL Dit agtværdige levned og Dine gode sæder og Dine dyders andre
fortjenester, som vi af troværdige mænds vidnesbyrd har erfaret, at Din
person er udstyret med, bevæger os med rette til at bevise Dig en særlig
nåde. I sin tid har vor forgænger pave Benedikt 12.!), salig ihukommelse,
særligt reserveret alle kanonikater og præbender og de øvrige gejstlige
embeder, som da på hvilken som helst måde var blevet ledige ved det
apostoliske sæde eller i fremtiden måtte blive ledige, for sin overdragelse
og til sin rådighed, så længe Guds miskundheds mildhed forundte ham at
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stå i spidsen for den almindelige kirkes styre, idet han fra da af erklærede
for ugyldigt og intetsigende, om nogen, uanset hans myndighed, med eller
uden viden herom, skulde forsøge at handle herimod, og derefter, da
nævnte forgænger efter Guds vilje var borttaget fra denne verdens lys, og
da ved nævnte forgængers død enkelte kanonikater og præbender og gejst
lige embeder var ledige, har vi efter at være hævet til det ophøjede apostolats tinde, inden endnu en måned var forløbet efter vor forfremmelse ved
en lignende beslutning særligt ladet disse kanonikater og præbender og
øvrige gejstlige embeder, som da på hvilken som helst måde var ledige
ved nævnte sæde og i fremtiden vilde blive ledige, reservere for vor over
dragelse og til vor rådighed. Da nu, som vi har hørt, det kanonikat og den
præbende ved kirken i Ribe, som vor ærværdige broder Peder, ærkebiskop
af Lund, fordum kannik ved fornævnte kirke, besad i samme kirke, da han
af vor nævnte forgænger forfremmedes til kirken i Lund, som da var ledig,
ved denne hans forfremmelse og den indvielsens nådegave, som efter vor
nævnte forgængers pålæg og i hans levetid blev meddelt ham ved nævnte
sæde, vides at være blevet ledige og stadig at stå ledige ved samme sæde, og
da ingen anden end vi denne gang, da fornævnte reservationer og beslutnin
ger er til hinder herfor, har kunnet eller kan råde over nævnte kanonikat
og præbende, om hvilke nævnte forgænger i sin levetid ingen bestemmelse
har truffet, da de blev ledige, vil vi i betragtning af Dine fornævnte fortjene
ster vise Dig en særlig nådes gunst og overdrager Dig med apostolisk myn
dighed samme kanonikat og præbende, der således står ledige, med fuld
kanonisk ret og med alle deres rettigheder og tilliggender, og vi giver Dig
dem ved provision, idet vi erklærer for ugyldigt (---- )2) sædvaner i samme
kirke i Ribe, (---- )2) vor ærværdige broder biskop (Jakob) og vore elskede
sønner kapitlet i Ribe (---- )2) i egen person, eller at Du sidder inde med
sognekirken i Dejbjærg i Ribe stift, angående hvilken der, som Du forsikrer,
er påført Dig en proces, og som Du vides at have en retsstrid om. Intet
menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions- og bestemmelses
brev o. s. v. indtil Givet i Villeneuve i stiftet Avignon den 20. september
i vort pavedømmes andet år.
1) c. 13 Extravag. Comm. De prehendis III 2. — 2) for de forkortede formler se nr. 227.
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1343. 20. september. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. pålægger bispen af Århus og provsterne ved kirkerne i Avignon og

Sant’ Antonino i Piacenza at indføre Timme Jensen som kannik i Ribe.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Svend) af Århus
og vore elskede sønner, . provst ved kirken i Avignon, og . ., provst
ved kirken Sant’ Antonio i Piacenza, hilsen.
Dit agtværdige levned og Dine gode sæder o. s. v. indtil retsstrid om.
Derfor påbegger vi Eder, gode broder og gode sønner, ved apostolisk brev,
at I (---- )2) med vor myndighed skal indføre samme Timme (---- )3) i
nævnte kirke med adkomst (---- )3). Givet som ovenfor1).

P

i) jf. nr. 366. — 2) for de forkortede formler se nr. 228. — 3) for de forkortede
formler se nr. 326.

1343. 21. september. Varberg.
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Sigurd Gautssøn erklærer at have afsluttet regnskabet med kong Magnus ved
rørende indtægterne af Tønsberg fehirdsle for det foregående år.

(Givet) på Var

berg på Mathæus dag i kong Magnus’ 25. (regerings)år.
Original i det norske rigsarkiv.

1343. 27. september. Roskilde.

369

Sorø kloster overlader dekanatet i Roskilde sit gods i Lyng og Mulstrup mod at få

ret til at nedrive den dekanatet tilhørende kirke i Pedersborg og jævne kirkebanken med
jorden.
Afskrift af Bartholin.

roder Henrik, abbed, og det menige klosterkonvent af cistercienserordenen i Sorø i Roskilde stift til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at vi i betragtning af den nytte og fordel, som den ærvær
dige fader og herre, herr broder Jens, biskop i Roskilde, og de ærværdige
mænd og herrer, herr Jakob Povlsen, dekan og hans kapitel i Roskilde har
tilstået os ved at bemyndige os til at nedbryde kirken i Pedersborg og ud
jævne banken, hvorpå den ligger, begge tilhørende Roskildekirkens deka-
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nat — fra disse, nemlig kirken og banken, vilde med al sandsynlighed
alvorlige ulykker, farer og ødelæggelser true os og vort kloster, især hvis
nævnte kirke blev befæstet af fredens fjender —, og idet vi, således som vi
naturligt er forpligtet til, ønsker at yde passende og kærkomment gengæld
for den modtagne velgerning, overlader, giver og oplader vi efter velover
vejet og moden beslutning og med enstemmigt samtykke af os alle vort
gods, alt og hvert, rørligt og urørligt, som vi besidder eller har i Lyng1)
i Merløse herred i Pedersborg sogn og i Mulstrup i Ringsted herred i Nordrup sogn med alle rettigheder, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande
og alle dets øvrige tilliggender uanset deres benævnelser til fornævnte
Roskildedekanat, at besidde med evig ret, og vi forpligter os til, når og så
ofte vi bliver anmodet derom, efter landets love at hjemle og tilskøde
den til enhver tid værende dekan dette gods med alle dets tilliggender
frit for krav fra enhvers side og til på tro og love — dersom godset eller en
del af det skulde blive afvundet — at yde fornævnte dekanat fuldt vederlag
i jord eller andre tilsvarende besiddelser i det omfang, i hvilket fornævnte
gods, delvis eller i sin helhed, ad rettens vej måtte blive dekanatet afvundet.
Vi forpligter os udtrykkeligt med dette brev og med vort givne ord til
ubrydeligt at overholde dette, alt og hvert enkelt. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1343
på martyrerne St. Cosmas’ og St. Damianus’ dag.
1) nu i Alsted herred.
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1343. 28. september. Varberg.

Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne giver korsbrødrene ved det kongelige
kapel i Mariekirken i Oslo visse privilegier.

(Givet) på Varberg Mikkelsmesse

aften i vort kongedømmes 25. år.
Vidisse 1355 14. januar i Oslo.

371

1343. 30. september.

Pave Clemens 6.s rundskrivelse til alle ærkebisper, deriblandt ærkebispen af

Lund, om at lade prædike korstog mod tyrkerne i de næste 3 år og love syndsforladelse
til dem, der tager korset, når de forpligter sig for mindst et år, og til dem, der udruster
og sender en anden korsfarer i deres sted og på deres bekostning eller yder så store

i8. oktober 1343
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bidrag, at en korsfarer kan underholdes herfor i et helt år; desuden skal der opstilles

blokke i kirkerne til indsamling af bidrag.
Vidisse af 1345 15. maj i rigsarkivet.

1343 omkr. 6. oktober, Reg. Dan. nr. *1866, se nr. 374.

1343. 9. oktober. Roskilde.

372

Biskop Jens af Roskildefritager Frue kloster i Roskildes bryder og landboerfor den
biskoppelige jurisdiktion undtagen i de større ’biskopssager'.
Afskrift af Bartholin.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Idet vi ønsker at vise de fromme fruer, nonnerne af cistercienserordenen
i Roskilde, en særlig nåde, fritager vi alle deres bryder, landboer og samt
lige undergivne, såvel på landet som i købinger, for ethvert krav fra vore
fogeders side, så at de i biskoppelige sager, de større sager dog undtagne,
alene skal svare deres til enhver tid værende forstander. Under trusel af
banlysning forbyder vi strengt, at nogen af vore fogeder drister sig til på
nogen måde at forulempe disse bryder eller landboer, hvad dette privile
gium angår. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Roskilde i det Herrens år 1343 på St. Dionysius’ dag.

B

1343 I7- oktober, Reg. Dan. nr. *1881: kong Magnus’ akkreditiv, udstedt i Lödöse,
for sin gesandt til Lübeck, medtages ikke i DRB.

1343. 18. oktober. Varberg.

373

Kong Magnus af Sverige tildømmer staden Anklam det fed i Falsterbo, som den
har haft i kong Frik af Danmarks tid og i aldre tider.
Vidisse 1373 13. august i Anklam.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Noiges og Skånes konge, til alle, som
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev tildømmer de gode mænd, rådmænd
og borgere i Anklam, deres område og plads, på folkemålet kaldet fed, i
Falsterbo med alle dette områdes grænseskel og afmærkninger, således som
de og deres forgængere har haft nævnte område i den høj mægtige fyrstes,
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herr Eriks tid — salig ihukommelse, fordum konge af Danmark — og fra
arilds tid, nemlig langs vejen fra Helligåndskirken ned til hegnet, som foran
gården Gurcken støder til vejen og strækker sig til havet, derfra i ret linje
til hytterne, som kaldes pramboder, og derfra til det stralsundske fed;
dette sted skal de nyde med alle større og mindre domsrettigheder på nævnte
sted over alle, som begår lovovertrædelse eller forbrydelse der, idet vi giver
dem og deres efterfølgere fuld ret og herlighed til at besidde, have og frit
efter eget forgodtbefindende at lægge beslag på nævnte fed under tiden for
vort marked, og idet vi under trusel om vor nådes fortabelse fast og be
stemt forbyder, at nogen, fra hvilken stad eller by han end kommer, hvad
enten fra Greifswald eller andre steder, drister sig til på nogen måde at
lægge beslag på deres omtalte fed uden deres fogeders viden og fulde sam
tykke eller bebo eller opføre et hus sammesteds eller delvis formindske
deres ret på noget punkt. Ligeledes skal ingen af vore fogeder eller officialer
eller nogen anden, af hvilken stand eller stilling han end er, vove at rejse
krav på fornævnte fed eller forholde det for rådmændene og indvånerne i
Anklam, såfremt de vil bevare vor nåde og undgå alvorlig hævn. Givet på
vor borg Varberg i året 1343 efter Guds kød vorden på dagen for evange
listen St. Lukas under vort segl.

374

[1343. Før 21. oktober]. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag udnævner 12 befuldmægtigede til sammen med ærke
bispen af Lund at føre de forhandlinger med kong Magnus af Sverige, som oprindelig
var fastsat til 6. oktober, men som kong Valdemar på grund af tvingende omstændig

heder har fået udsat til 21. oktober.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar o. s. v. til alle. Eftersom vi og vort rige Danmarks ypperste
mænd, udpegede fra Jylland og Sjælland, forhindret af lovlige og på
trængende grunde, således som vore særlige udsendinge, nemlig herr Jakob
Povlsen, dekan i Roskilde og Povl Glob i nærværelse af den stormægtige
fyrste, herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes konge, fremførte, ikke
kom til Varberg den 6. oktober, således som det for ganske nylig blev
aftalt i Helsingborg1), for i forening med nævnte herre kong Magnus og
hans rigers ypperste mænd, udpegede på samme måde, hvilke på oven
nævnte sted og tidspunkt ventede os og vore, oprigtigt at tilvejebringe en
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evig fred og endelig endrægtighed mellem os, vore riger og herredommer
og begge parters undersåtter, samtykkede og lovede samme herre kong
Magnus omsider efter at have overvejet sagen med sine råder på vore for
nævnte særlige udsendinges anmodning, og for at det, som sigtede til tilveje
bringelse af en fast og varig fred, kunde komme til en gavnlig afslutning, at
begge parter ubetinget skulde mødes i Helsingborg den 21. i samme måned.
Da vi imidlertid på grund af lovlig forhindring ikke personligt kan møde
på fornævnte sted til fornævnte termin, godkender vi på ny med dette
brev som sande voldgiftsmænd og venskabelige forligsmænd blandt de 24
af vort riges ypperste mænd, som er nævnt i brevet fra vor for nylig i Hel
singborg afholdte forhandling1), nedennævnte tolv, nemlig den ærværdige
fader Svend, biskop i Århus kirke, Jakob Povlsen......... 2), Klaus Limbæk,
Stig Andersen, riddere,.........2), væbnere, tillige med den ærværdige
fader i Kristus, herr Peder, ærkebiskop i Lund, som overvoldgiftsmand,
eller, hvis samme herr ærkebiskop er lovligt forhindret, andre, antaget i
hans sted som overvoldgiftsmænd, idet vi giver disse og nævnte overvold
giftsmand eller overvoldgiftsmænd samme hverv, som vi tidligere gav ved
den sidste forhandling, og fuldmagt og fuld frihed til i vort navn til sikring
af evig fred og fast endrægtighed på begge sider at forbedre, udvide og fuld
stændiggøre, ikke forringe, men meget hellere bestyrke og tillige, om de
samvittighedsfuldt og hæderligt finder det tjenligt for begge parter, ved
garantibreve eller på andre hensigtsmæssige måder endeligt og i troskab
at afslutte alle de nu sidst i Helsingborg trufne skriftlige og muntlige aftaler
samt alle tidligere trufne skriftlige og muntlige aftaler, uanset sted, tid og
beskaffenhed, mellem samme herre kong Magnus, hans riger og herredøm
mer på den ene side og os, vort rige og vore herredømmer på den anden
side, hvis der i en eller flere af disse skriftlige og muntlige aftaler har været
forsømmelser eller mangler. Med overdragelsen af dette hverv og med den
aftale og det venskabelige forlig, som samme mænd under deres forhandling
måtte afslutte, vil vi dog på ingen måde gøre indgreb i den i sin tid sted
fundne forhandling i Helsingborg eller i andre skriftlige og muntlige aftaler
af enhver art, som tidligere er indgåede mellem nævnte herr kong Magnus
og os, men langt snarere skal alle disse og enhver af dem med deres betin
gelser, bestemmelser og artikler bestandigt vedblive at stå ved magt og blive
i kraft. Ydermere lover vi på tro og love og på vor ære fast og ukrænkeligt at
overholde og at anerkende og godkende hvadsomhelst der på enhver måde
gøres eller handles af fornævnte tolv voldgiftsmænd eller i givet fald over-
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voldgiftsmanden eller overvoldgiftsmændene angående ovenstående eller
noget af ovenstående uden nogen som helst modsigelse, mishag eller utak
nemmelighed fra vor eller også fra vore efterfølgeres side. Til vidnesbyrd
herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde.
1) jf. nr. 343—44. — 2) udeladelser i afskriften.
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1343. 21. oktober.

Agnete kloster i Roskilde lover at respektere det løfte, det har givet den afdøde nonne,

fru Kristine, datter af hr. Jens Sjællandsfare d. æ., at hun skulde have lov til frit at

disponere over sine ting.
Original på Universitetsbiblioteket.

øster Cecilie Herlugsdatter, priorinde for St. Agnete kloster i Roskilde,
hele konventet sammesteds og broder Jens Nådig1), deres prior og
forstander, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi efter enstemmig afgørelse af os allesammen stadfæster
den nådesbevisning, vi tidligere har tilstået den velbyrdige frue, vor søster
Kristine, datter af herr Jens Sjællandsfare den ældre, nemlig at det såvel i
levende live som ved hendes død skulde være hende tilladt frit at råde over,
disponere over og bortskænke sine ting for sin sjæls frelse, idet vi med dette
brev fast forpligter os til, at vi skal fuldbyrde samme frues og vor søsters
sidste vilje uden nogen som helst indskrænkning i overensstemmelse med
hendes vilje og ønske, som hun gav udtryk for på sit dødsleje, og at vi uden
forhaling skal fordele det af hende testamenterede så langt, som hendes
ting rækker dertil og under den forudsætning, at skulde det nogensinde
ske, at vore fromme og kære søstre i Kristus, abbedissen, søster Kristine
Attesdatter eller de andre søstre eller det menige konvent i St. Clara klo
ster eller franciskanerbrødrene i Roskilde bliver krævet eller krænket på
grund af de ting, som vor ovennævnte søster har givet i forvaring hos dem,
og som vi herved erklærer at have modtaget og oppebåret fuldstændigt og
i god behold, så forpligter vi os fra nu af og til enhver tid på enhver måde
til at stå til ansvar over for gejstlig eller verdslig domstol eller for hvilke
som helst andre dommere og velbyrdige mænd eller endogså uden for
domstol på nævnte søstres eller St. Clara konvents vegne eller også på
franciskanerbrødrenes vegne, hvem det de facto angår eller kan angå, og
med hensyn til ovenstående at holde dem skadesløse for enhver indsigelse
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eller forhaling, idet vi og vort fornævnte kloster fuldstændig påtager os
samme sag eller tiltale. Dernæst lover vi, at de kostbarheder, som nævnte
frue, vor søster, har testamenteret sin søn Peder Torbensen og andre af
hendes verdslige pårørende, skal bevares urørt efter nævnte St. Clarasøstres og franciskanerbrødres afgørelse, indtil samme Peder personligt ind
finder sig eller sender et troværdigt sendebud, som kan kvittere nævnte
søstre for det forskrevne. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt ved
dette brev sammen med segl tilhørende de ærværdige herrer, herr Jakob
Povlsen, dekan, herr Niels Due og herr Lambert, kanniker ved Roskildekirken, og ligeledes broder Jakob From, prior for dominikanerbrødrene
sammesteds. Givet i det Herrens år 1343 på de 11000 jomfruers dag.
1) originalen har Propicius', i priorens segl lyder omskriften Deus propicius esto mihi
peccatori: Gud vare mig synder nådig.

1343. 27. oktober. Reval.
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Biskop Oluf af Reval, Godfred, dekan og hele kapitlet sammesteds, abbed Gobelin af
Gudvalla, abbed Nicolaus afPadis, Wifbrand, vicepriorfor konventet i Reval, kongens

råder og vasaller i Estland og staden Revals borgmestre og rådmænd erklærer, at de

har bedt ordensmesteren og brødrene af den tyske orden i Livland om hjælp mod de
vantro ester.
Afskrift i Konigsbergarkivet.

luf, af Guds miskundhed Revalkirkens biskop, Godfred, dekan, og
hele kapitlet sammesteds, broder Gobelin, abbed i klosteret Gudvalla
på Gotland af cistercienserordenen, broder Nicolaus, abbed i Padis af samme
orden, broder Wifbrand, stedfortræder for prioren for konventet i Reval,
Johan Sorsever, Herman v. Tois, Otto v. Rosen, Henrik og Johan v.
Parenbeke, Henrik v. Virkes, Henrik v. Lode, Dikrik Tolk, riddere, Johan
v. Mekes, Johan Wacke, Robert v. Alwen, Kristian v. Scherenbeke, Asser
von Neuhof, Tile v. Sorsever, Henrik v. Bekeshovede, væbnere, herr
kongen af Danmarks råder, boende i Estland, og desuden alle hans vasaller
sammesteds, borgmestre og rådmænd i staden Reval til alle troende kristne,
der får dette brev at se eller hører det læse, skyldig og redebon tjeneste.
For at ikke det, som sker i en god mening og i medfør af uundgåelig
nødvendighed, som ikke kender til nogen lov, ved falsk fordrejelse skal
kunne gøres til genstand for trætte ved bagtalernes nedrige ondskab, er
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det gavnligt, at det overgives til erindringen ved skriftens og sanddru folks
vidnesbyrd. Vi erkender derfor med dette brev og erklærer offentligt, at
efter de vantro esters angreb, plyndring og drab på deres herrer, udplyn
dring af sammes gods samt efter mangfoldige andre misgerninger, har vi,
som endnu er overlevende, og som ikke kan tvinge samme oprørere til
underkastelse under deres herrer og kalde dem tilbage til kirkens enhed,
så indstændigt, som vi kan, på grund af den hårde nød, der tvinger os,
bedt de hæderværdige og fromme mænd ordensmesteren og brødrene af
St. Marie hospitalsorden i Livland, uden hvis beskyttelse denne den østlige
kirkes nye udplantning ikke kan værnes, om at de med henblik på den
guddommelige gengældelse vilde værdiges at yde os undsætning til at tøjle
og kalde nævnte troløse tilbage fra vantroens vildfarelse, idet vi erklærer
med dette brev, at alt, hvad nævnte ordensmester og brødre måtte foretage
i fællesskab med os, sker efter vor indtrængende anmodning, eftersom det
med al sandsynlighed må befrygtes, at antallet af disse vantro forøges
overvættes meget, hvis ikke deres tyranni hurtigt imødegås, især fordi
andre af denne kirkeprovins’ nyomvendte, lokket af deres eksempel, nu
begynder at vakle. Men hvis nogen hvisker det modsatte i Eders øren —
i Eders alles eller hvem som helsts — vover vi på vor samvittighed at sige, at
de i modstrid med al sandhed gør dette af had og vrangvilje, idet de som
djævelens sønner sår ugræs; thi vi bistår dem og vil bistå dem overfor
enhver, fordi nævnte ordensmester og brødre på vore mangfoldige og nød
tvungne bønner har påtaget sig bekymringer, omsorg og møje for at værne
os, landet og borgene og for at gøre det fornævnte. Til klart vidnesbyrd
om alt dette har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet og for
handlet i Reval i det Herrens år 1343 dagen før apostlene Simons og
Judas’ dag.

377

1343. 29. oktober. Roskilde.

Biskop Jens af Roskilde meddeler kapitlet i København, at han har givet kantoren
Mikkel og kannikerne i Roskilde Jens Krag og Niels Jensen Due fuldmagt til at

visitere og forbedre forholdene indenfor kapitlet i København.
Vidisse 1343 16. november.

roder Jens, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til sin elskede, Ha
sten, dekan, og hele kapitlet i København, hilsen og kærlighed med Gud.
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Vi har forstået, hvad vi beretter med smerte, at der efter indskydelse af
endrægtighedens fjende er opstået alvorlig tvedragt imellem Eder, og at den
allerede — o ve! — har vokset sig så stor, at det, medmindre den hur
tigt afhjælpes, med al sandsynlighed må befrygtes, at den i løbet af kort
tid, hvis det ikke allerede er tilfældet, vil føre til stor forargelse, hvilket
vi hverken vil eller kan lade passere med ligegyldighed. Og eftersom vi ikke
i øjeblikket personligt er i stand til at give os af med at afhjælpe dette, over
lader vi i betragtning af, at vi også virkningsfuldt udfører de himmelske
påbud, dersom vi deler vore byrder med andre, vor myndighed i denne
sag til de elskede herrer, Mikkel, kantor, Jens Krag og Niels Jensen, kaldet
Due, vore kanniker i Roskilde, til hvis omsigt og klogskab vi har den største
tillid, idet det er vor vilje, at de begiver sig til kirken i København og
kapitlet sammesteds og gennemfører en tilbørlig visitats i vort sted, og
retter og forbedrer, hvad der sammesteds vil være at forbedre og rette.
Og hvad de forbedrer, ønsker vi overholdt under kirkens straf, som vi
overdrager dem at udøve i denne sag. Derfor påbyder og befaler vi Eder
alle og enhver strengt i kraft af den hellige lydighed, at I modtager dem
med den ærbødighed, som sømmer sig, og er dem lydige i alle forhold og
på ingen måde undlader at yde dem de nødvendige udlæg, som I efter
loven er pligtige at yde dem, så længe visitatsen varer, såfremt I vil
undgå omtalte straf. Givet i Roskilde i det Herrens år 1343 onsdag før
Allehelgensdag, under vort sekret.
1343. 7. november. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger bispen af Slesvig at eksaminere klerken Herman v.

Wickede fra Lübeck og, hvis han finder ham egnet, at indføre ham i kanonikat og
præbende i Lübeck.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1343. 8. november. Gottorp.
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Greverne Henrik og Klaus bekræfter de privilegier, som er givet borgerne i Slesvig af
kongerne Abel og Valdemar m.fl. vedrørende deres frie handel og toldfrihed i Dan

mark og deres ret til samme frihed på Skanørmarkedet som andre danske købstæder,

samt stadfæster byens øvrige privilegier.
Original i Gottorp.
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enrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, til alle,
som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi har
set breve af de berømmelige og stormægtige fyrster, herrerne Abel og
Valdemar, Danmarks forhenværende konger samt af andre af deres efter
følgere og af vor fader1) — salig ihukommelse — indeholdende disse fri
heder og nådesbevisninger, tilståede borgerne i Slesvig af dem: at nævnte
borgere frit kan føre deres købmandsvarer over hele kongeriget Danmark
og alle dets lande og områder, købe og sælge og udføre det købte uden
nogen told eller anden beskatning eller indsigelse, uanset ethvert alminde
ligt forbud. Ligeledes har nævnte borgere i Slesvig alle de friheder, nådes
bevisninger og fordele, som borgerne fra andre købstæder, købinger eller
landsbyer i kongeriget Danmark vides at have på Skanørmarkedet. Vi
beder derfor indtrængende alle og enhver, til hvem vi står i tillidsforhold, om
og pålægger og befaler derudover alle vore fogeder og deres officialer, at de
af kærlighed til os fremmer de nævnte borgere fra Slesvig, som er knyttede
til os og betroede os til vort særlige venskab og værn, i deres friheder,
nådesbevisninger og fordele, som er indrømmet og tilstået dem fra arilds
tid af de fornævnte konger af Danmark og af andre af disses efterfølgere, og
at de ikke tillader, at de utilbørligt antastes i dette og andet, som vedrører
dem. Vi vil til gengæld i alle tilfælde være forpligtet til særlige tjenester over
for alle dem, som i denne sag vil gøre noget for vor skyld. Endvidere lover
vi, at alle friheder, nådesbevisninger og fordele, sædvaner og rettigheder,
som er tilstået og indrømmet fornævnte borgere af vor fader — from ihu
kommelse — og af de herrer fyrster, hans forgængere, skal have deres gyl
dighed og bestandighed og forsikrer med dette brev, at de ubrydeligt skal
overholdes af os og vore officialer. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet på Gottorp i det Herrens år 1343 ottendedagen efter
Allehelgensdag i vor nærværelse.

H

1) jf. DRB II 1 nr. 72; 3 nr. 223 og 351; 9 nr. 202 og 337; 10 nr. 387.
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[1343. 9. november]1).

Biskop Henrik af Slesvig og ridderen Markvard v, d. Wisch Rorland slutter over

enskomst om indløsning af borgen i Svavsted.
Original i Lubeckarkivet,
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et skal være vitterligt for alle, at den ærværdige fader, herr Henrik,
biskop af Slesvig, og den strenge ridder, herr Markvard Rorland, er
enedes på den måde, at samme herr biskop for indløsningen af borgen
Svavsted skal give herr Markvard 3000 mark lybsk. Af disse skal omtalte
herr biskop yde nævnte herr Markvard 1000 mark lybsk i staden Lübeck i
lybske penninge eller i groter fra Tours eller i kronede sterlinger eller i
lybsk sølv til førstkommende jul; og nævnte herr Markvard skal som
betaling for nævnte 1000 mark modtage groterne fra Tours og sterlingerne
eller det lybske sølv, således som de til omtalte betalingstermin har gæl
dende betalingsværd i i staden Lübeck. De næste 1000 mark skal omtalte
herr biskop yde samme herr Markvard Rorland i staden Lübeck til næste
St. Mortensdag efter forskrevne jul i fornævnte mønter og lybske sølv; og
herr Markvard skal modtage omtalte mønter og sølv efter hvad de er værd
i staden Lübeck til denne anden betalingstermin. De tredje 1000 mark skal
omtalte biskop yde samme herr Markvard Rorland i staden Lübeck til
St. Mortensdag efter den føromtalte St. Mortensdag i fornævnte mønter og
lybske sølv, og herr Markvard skal modtage omtalte mønter og sølv efter
hvad de er værd i staden Lübeck til denne tredje betalingstermin. Og for
at fæstne og stadfæste forudskikkede betaling af de fornævnte 3000 mark
lybsk i forskrevne mønter og sølv, har de hæderlige mænd, herrerne Arnold
v. Bardewik, Tideman v. Ülzen, Herman v. Warendorp, Johan Klingen
berg, Wedekin v. Warendorp, rådmænd i Lübeck, Lübbert og Herman,
brødre, kaldet v. Warendorp lovet, at herr Markvard og hans arvinger
skal blive fyldestgjort til de fornævnte terminer, som forudskikket er, i
staden Lübeck. Og for at ethvert af det foregående til større sikkerhed for
alt det foregående kan indskrives i staden Lübecks bog, således som det
før er optegnet, skal nævnte herr Markvard Rorland frit inden alt andet
overgive og overdrage fornævnte herr Henrik, biskop af Slesvig, borgen
Svavsted til samme biskops brug og ejendom, og den herre biskop skal
siden ved sit åbne brev give rådmændene i Lübeck underretning om opladelsen og overgivelsen af nævnte borg til ham på forskrevne måde; og
efter at den underretning således er tilgået de herrer rådmænd, skal alt det
omtalte vedrørende betalingen af omtalte sum indskrives i stadens bog
og forloverne for nævnte gæld på skyldig vis bindes på fornævnte måde.
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1) angående datering se nr. 381.
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1343. 9. november. Svavsted.

Biskop Henrik af Slesvig beder rådet i Lübeck om at indføre hans aftale med hr.
Markvard Rorland angående indløsningen af borgen Svavsted i stadens bog.
Original i Lübeckarkivet.

enrik, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop i Slesvig, til de
vise og ærlige mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck, hilsen og
dybtfølt kærlighed med Gud.
Vi tilkendegiver Eder med dette brev, hæderlige mænd, at den strenge rid
der, herr Markvard v. d. Wisch, kaldet Rorland, i det Herrens år 1343
søndagen før den hellige Morten bisps dag i nærværelse af de hæderværdige
mænd, de herrer magister Niels af Sehested, provst i Slesvig, Jens, provst i
Ejdersted, Niels Brun, Henrik Advocatus1), Otto v. d. Wisch, kanniker ved
nævnte kirke i Slesvig, Wedekin v. Warendorp, rådmand i Eders stad,
og flere andre troværdige mænd frit har opladt os vor borg Svavsted, som
vi allerede nu faktisk er i fredelig og ukæret besiddelse af. Vi beder Eder
derfor indstændigt, hæderlige mænd, om, at I lader det, som er forhandlet
og aftalt mellem os og nævnte herr Markvard, således som det tydeligere
fremgår af det herom opsatte memorandum, indskrive i Eders stads bog2).
Givet Svavsted søndag før den hellige Morten bisps dag under vort segl.

H

1) d. vs. Vogt. — 2) findes indført i Lübeck Niederstadtbuch under datum 1343
19. november.
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1343. 13. november.

Jens Mogensen af Skærsø afstår det ham pantsatte gods i Årslev til prioren Peder,
kannik i Århus.
Afskrift i Århusbogen.

ens Mogensen af Skærsø til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at nærværende brevviser, herr Peder, prior og kannik i
Århus, tilbørligt har fyldestgjort mig for det gods i Årslev sogn i Hasle
herred, som Anders Jonsen på Åbo sysselting har pantsat til mig for 30
mark sølv. Jeg oplader derfor med dette brev til samme herr prior Peder
nævnte gods med al den ret, der tilkommer mig til dette gods i kraft af
pantsætningen, frit for krav fra mig og mine arvinger. Til vidnesbyrd
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herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Vil
helm, prior, og herr Gregers, sakristan, vedhængt. Givet i det Herrens
år 1343 på den salige bekender St. Briccius’ dag.

1343. 16. november. København.

383

Protokol over den af kantoren Mikkel og kannikerne i Roskilde, Jens Krag og

Niels Jensen Due foretagne visitats af Københavns kapitel.
Original i rigsarkivet.

Herrens navn amen. I året 1343 efter sammes fødsel onsdagen1) efter
Allehelgensdag indfandt sig i Københavns kirkes kapitel herrerne Mik
kel, kantor, Jens Krag og Niels Jensen kaldet Due, kanniker i Roskilde,
for at foretage visitats på den ærværdige fader, broder Jens, af Guds nåde
biskop af Roskildes, vegne og i hans navn, og efter at samme København
kirkes og bys kanniker og gejstlighed var blevet sammenkaldt, blev i alle
disses nærværelse den de nævnte herrer givne fuldmagt under nævnte herr
broder Jens biskop af Roskildes sande og ubeskadigede segl taget i øjesyn
og gennemlæst; den havde følgende ordlyd: Broder Jens, af Guds miskund
hed biskop af Roskilde (0. s. v. = nr. 377)- Efterat derpå ved nævnte kantor
Guds ord var blevet fremført og hans navn påkaldt, begyndte de med at
gennemgå nævnte kirkes forhold og indretninger, og hvad dette angår,
forefandt de en dignitet, nemlig et dekanat, som herr Hasten, Guidos søn,
præst, besad, og henlagt hertil jurisdiktionen over byen København og
Tryherred2) hinsides Værebro, Gentofte kirke og en præbende ved samme
København kirke. Fremdeles ti andre kannikepræbender, som ti personer
besidder, otte præster og to akolyther, af hvilke to er fraværende, men alle
de andre er residerende. Fremdeles det til kirken hørende sogn, som sogne
præsten forestår, og tre alterembeder, ved hvilke tre personer er ansat, og
flere andre altre, til hvilke forskellige lægmænd indsætter og afsætter præ
ster efter forgodtbefindende. Fremdeles forefandt de ved kirken to officier,
nemlig forvaltningen af kannikebordet og forvaltningen af kirkens byg
ningsfond. Efter at have udelukket byens klerke og ladet nogle udenfor
kapitlet, som var uundværlige, få adgang — de vilde, at kun de skulde have
adgang, og de besluttede at indlade dem — nemlig to edsvorne notarer og to
nødvendige vidner, forefandt de fremdeles, hvad kapitlets forfatning an
går, den statut, at enhver, der optages som kannik i Københavns kapitel.

I
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skal aflægge følgende løfte, som han under ed er pligtig at overholde:
Jeg lover efter evne at forsvare kapitlets rimelige rettigheder og statutter.
Fremdeles lover jeg at overholde kapitlets rosværdige og anerkendte sæd
vaner. Fremdeles lover jeg ikke at røbe kapitlets hemmeligheder. Fremdeles
lover jeg ikke at bede om noget, der strider mod sædvane. Fremdeles (fore
fandt de) visse anordninger, nemlig at dekanen skal stemme først i kapitlet
ved alle kapitlets og kirkens drøftelser, forhandlinger og forretninger.
Fremdeles at en ældre kannik ved afstemning, sæde og i alt andet skal have
forrang i hæder frem for en yngre. Fremdeles at kannikerne på de ti største
fest- og højtidsdage skal holde gudstjenesten i kirken personligt. Fremdeles
at kannikerne sammen med vikarerne skal holde gudstjeneste på 14 (fest)dage, hvilket hidtil overholdte dagetal de ikke har villet skulde formind
skes, men snarere har ønsket forøget, om det hensigtsmæssigt lod sig gøre.
Fremdeles at de på 6 højtidsdage personligt eller ved andre skal lade
afholde prædiken i kirken, hvilket hidtil overholdte dagetal de ikke har
villet skulde formindskes, men snarere har ønsket forøget, om det hen
sigtsmæssigt lod sig gøre. Fremdeles at enhver, såvel dekan som kannik,
der er residerende, skal have sin egen vikar til tjeneste i koret, nemlig
5 præster, 2 diakoner og 4 subdiakoner, hvis antal de heller ikke har øn
sket formindsket, men snarere forøget. Fremdeles at de på bestemte dage i
året har haft en erklæringsdag3) og også i fremtiden atter skal have det på
de samme dage. Fremdeles at de skal holde en velegnet skolemester, ikke
for livstid, som skal indsættes af herr bispen eller kapitlet.
Og med enstemmigt samtykke af dekan og kapitel har de forordnet det
nedenfor anførte. For det første anordnede de foruden ovennævnte officier
endnu et officium, nemlig en korpræst, som skal fungere som kantor, og de
bifaldt enstemmigt, at valget hertil faldt på herr Vilhelm, kaldet Lille,
deres medkannik, således at han og enhver af hans efterfølgere, der af
kapitlet antages til dette (officium), til evig tid skal sidde inde med det;
til Vilhelm og hans efterfølgere henlagde de til evig tid to mark sølv årligt
for hans møje og til hans underhold, den ene nemlig af kirkens bygnings
fonds gods og den anden af kapitlets fællesgods. Fremdeles at de (kan
nikerne) en gang hvert år, nemlig i ugen før palmesøndag, skal høre det
regnskab, som forstanderne for bygningsfonden ved kirken i København
og forstanderen eller forstanderne for kannikebordet skal aflægge, og ind
sætte forstandere til disse embeder. Fremdeles at dekanen, som har myn
dighed til ændring af løfter4), årligt skal aflægge regnskab for, hvad han har
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oppebåret og udgivet i den anledning. Fremdeles at de fortsat skal have en
præst som sakristan, således som det har været skik fra arilds tid. Fremdeles
at de skal have to diakoner som kirketjenere og en klokker, som (alle tre)
hver nat skal ligge i kirken, således som det fordum var skik. Fremdeles at
en fraværende kannik til den tid, til hvilken han som fraværende skal
modtage noget, kun må oppebære hvad der tilkommer ham som fra
værende5), og ingen, som ikke overværer vigilierne og messen ved årtiderne,
må oppebære noget, medmindre han er syg. Fremdeles at en kannik, som
uafbrudt eller periodevis har været fraværende fra kirken i København i
12 uger — dog således at forstå, at kun de hele uger, i hvilke vedkommende
har været fraværende, og ikke mindre tidsrum medregnes i disse 12 uger
— uanset af hvad grund, undtagen for så vidt lovene tillader det, skal anses
for fraværende6). Fremdeles at der skal være en gabestok eller kiste7) i
dekanens gård til at ave og straffe klerkenes forseelser, dog at kapitlets
samtykke udkræves, hvis det uden besvær kan indhentes desangående.
Fremdeles at dekanen skal have en nøgle til kapitlets segl og privilegier,
og en af kannikerne, hvem de udvælger blandt sig, skal have en anden,
således at den af dem, der for længere tid rejser bort, under sit fravær skal
overgive nøglen til en anden kannik, hvem han finder for godt at betro
den til. Fremdeles at ingen af kannikerne og heller ikke forstanderen for
(kannike)bordet må udøve nogen jurisdiktion over nogen af deres under
givne ved at stævne eller formane nogen, men (alene) dekanen sammen
med kapitlet, således som det indeholdes i deres privilegier, medmindre
de med almindelig tilslutning og med dekanens samtykke i særlige tilfælde
overdrager det til en eller anden. Og derved, at de har indsat en for
stander for bordet, skal ikke forstås, at jurisdiktionen på nogen måde er
betroet ham, at han skulde kunne stævne eller formane nogen, medmindre
jurisdiktionen eller en del afjurisdiktionen iøvrigt af dekanen med kapitlets
samtykke i særlige tilfælde betros ham, og forstanderen for bordet skal ikke
kaldes provst, men kapitelforstander. Fremdeles at dekanen i forhand
linger vedrørende kapitlet, kirken og byen og ved besvarelser skal handle i
samråd med kapitlet, hvis det uden besvær vil kunne lade sig gøre, eller i
hvert fald i samråd med to fra kapitlet. Fremdeles at hver af de to for
standere for kirkens bygningsfond skal have en nøgle til alle de steder, hvor
de har forvaret eller måtte bestemme kirkens ejendele eller penge skal for
vares, til hvilke steder den ene ikke skal have adgang uden sammen med den
anden. Fremdeles at enhver, derved (behandlingen af) kirkens ellerkapit-
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lets anliggender, når de fremsættes i kapitlet, hverken giver et bekræftende
eller benægtende svar inden samme kapitels ophør og heller ikke i det umid
delbart derpå følgende kapitel, mister retten til at stemme denne gang, hvad
dette anliggende angår, og at hvad som helst de andre kanniker bestem
mer desangående, skal forblive stående urokkeligt ved magt, som var det
enstemmigt besluttet. Fremdeles at ingen af kannikerne må driste sig til
at søge kroer, men hvis nogen eller nogle drister sig til hyppigt at søge
kroer og sidder det af nævnte herrer Mikkel, kantor, Jens Krag og Niels
Due, kanniker, forud givne strenge forbud og deres forudgående kanoniske
påmindelser, nemlig første, anden, tredje og den sidste og peremptoriske
overhørig8), har de skriftligt banlyst dem og offentligt erklæret dem for
banlyste ved selve gerningen. Fremdeles at de skal lade kirkens bøger og
ejendele og dens gods, rørligt og urørligt, optegne, og en gang om året
foretage en undersøgelse derom, om det forefindes. Fremdeles har de
påbudt, at hvad der er afhændet, skal kaldes tilbage. Til sikkerhed herfor
er selve Københavns kapitels segl på kannikernes vegne og fornævnte herr
Niels Dues segl på de samme herrer kannikers, kantorens og Jens Krags
vegne hængt under dette brev. Forhandlet og givet i København søndagen
før ottendedagen efter bispen St. Martins dag ovennævnte år.
1) 5. november. — 2) d. v. s. Strø, Jørlunde og Lynge herreder. — 3) Dies protestacionis, d. v. s. på en given dag skulde alle kanniker være til stede i kapitelhuset og
erklære, at de i det kommende år vilde have fast residens; denne erklæring var forudsæt
ning for at få del i indtægterne af fællesbordet. — 4) f. eks. ændring af et pilgrimsløfte til
en gave i fromt øjemed. — 5) den kanoniske ret anerkendte pilgrimsfærd, studierejse
og fraværelse under udførelse af kapitlets forretninger som lovlige; fraværelse af disse
årsager førte derfor ikke til ophævelse af kannikens andel i fællesbordets indtægter. Der
imod var han udelukket fra andelen i distributionerne fra årtider o. lign. — 6) d. v. s.
som ulovligt fraværende mister han sin andel i indtægterne af fællesbordet. — 7) d. v. s.
fængselsrum eller aflukke. — 8) sedendo forstået som supersedendo.
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agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
. får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Hvor store farer tvedragten, fredens fjende, rummer, har vi ikke alene
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allerede forlængst erfaret af fortidens hændelser, men vi har også på
nært hold fået at føle, hvilke forviklinger den medfører, og med hvor mange
ulemper de hyppige udbud til krigstjeneste er bebyrdet, idet de under
alvorlige rystelsers tynge ophober sorg og trængsler for undersåtterne.
Anledning til krige bør derfor fjernes langt af vejen, og striden, krigenes
grumme fosterdatter, udryddes i bund og grund, for at det, som er vel
anordnet til fordel for freden, ikke skal miste sin virkning, når det i sig
selv vides at medføre heldbringende fremgang. Derfor gør vi vitterligt for
alle, hvem det vedkommer eller i fremtiden vil vedkomme, med dette brevs
ordlyd, at vi i det Herrens år 1343 på ottendedagen efter St. Mortens dag
har forhandlet og sluttet overenskomst med den stormægtige fyrste herr
Valdemar, de Danskes og Venders berømmelige konge og hertug af Estland,
vor kære slægtning, på vor borg Varberg i nærværelse af vort rige Sveriges
råder og bedste mænd på følgende måde. (1) For det første, at der mellem
samme herre kong Valdemar, hans rige, lande og højhedsområder og alle
hans mænd og undergivne på den ene side og os, vore riger, lande og
højhedsområder, alle vore mænd og undergivne på den anden til evige tider
ubrydeligt skal overholdes en oprigtig og urokkelig fred og en uopløselig og
fast endrægtighed, efter at alle modsætninger, stridigheder, tvistigheder
og krigsuroligheder, der på begge sider er forekommet og opstået indtil nu,
fuldstændigt er bilagt. <2) Fremdeles, hvis der imellem samme herr Valde
mar, konge, og os og vore begges efterfølgere eller arvinger opstår overvæt
tes besværlige og vanskelige forviklinger, som i høj grad vedrører vore rigers
stilling eller vor, vore efterfølgeres eller arvingers ære eller tarv, nemlig
majestætsforbrydelse, forræderi med hensyn til borge eller lande eller lig
nende, da skal der vælges tre bisper og lige så mange forstandige riddere
og væbnere fra hvert rige, nemlig Danmark og Sverige, som i løbet af tolv
uger fra det tidspunkt, da klagen bliver indberettet for fyrsten eller hans
stedfortræder eller stedfortrædere af to af modpartens råder, skal mødes i
Helsingborg og omhyggeligt undersøge, redeligt behandle og bringe nævnte
kongers og rigers sager og besværlige forviklinger til en endelig afslutning;
og hvis de ikke kan komme overens indbyrdes, skal de på deres ed og sam
vittighed udvælge to gode mænd blandt dem selv eller blandt andre,
nemlig en dansker og en svensker, og de to således udvalgte skal efter
ganske og aldeles at have udelukket al kærlighed og alt had bringe disse
sager til endelig afslutning under deres senere herom aflagte ed på de
hellige ting, og begge parter skal stille sig tilfreds med deres endelige
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afslutning uden noget mishag eller nogen indsigelse, idet freden og denne
endelige endrægtighed skal vare til evig tid i sin fulde kraft og styrke.
<3) Fremdeles hvis der skulde indtræffe nogle sager, der er mindre alvorlige
end ovenanførte, mellem vore eller vore begges efterfølgeres eller arvingers
riger eller undergivne, men dog så alvorlige, at vore eller disse efterfølgeres
eller arvingers fogeder eller de, der udøver retshåndhævelsen eller doms
myndigheden, ikke kan afslutte sådanne sager eller bringe forlig til veje,
da skal den fyrste, for hvem klagen bliver forebragt, særligt beskikke to
af sine råder hertil, som i løbet af to måneder fra det tidspunkt, da klagen
bliver forebragt fyrsten, skal afslutte og redeligt forlige disse besværlige sager
i Helsingborg, idet freden og denne endelige endrægtighed skal vedvare.
<4) Fremdeles hvis begge parters eller den ene eller den anden af vore
efterfølgeres eller arvingers undergivne måtte forse sig i et eller andet af
vore riger eller højhedsområder, skal vedkommende, medens forbrydelsen
endnu er frisk, straffes efter forbrydelsens art i overensstemmelse med det
lands love, i hvilket han forså sig, idet freden som forudskikket skal stå
ved magt. (5) Fremdeles hvis undergivne under den ene eller den anden
af os, vore efterfølgere eller arvinger rejser klage over ting eller over per
sonlig forurettigelse mod fogeder, officialer og andre mænd hos den ene
af os, skal herr kongen eller hans foged, der hvor gerningsmanden vides
at opholde sig, i løbet af et vist tidsrum fra det tidspunkt, da klagen bliver
forelagt ham, yde den klagende retfærdighed i overensstemmelse med
landets love og godkendte sædvaner, og fornævnte fogeder eller officialer
kan ikke på nogen måde skyde de sager eller tilfælde fra sig, der er
forebragt dem, og nægte den anmodende retfærdighed eller henvise dem
til højere instanser, medmindre de er så alvorlige, at de ikke falder ind
under deres retshåndhævelse, således som det anføres ovenfor, idet freden
skal vare til evig tid. (6) Fremdeles skal ingen af os eller nogen af vore
arvinger eller efterfølgere indkalde, værne eller på nogen måde begunstige
den andens offentlige fjender eller modstandere eller modtage dem i sine
riger, lande eller højhedsområder eller finde sig i, at de opholder sig
indenfor hans højhedsområder eller lande til skade, tynge eller tab for den
anden af os, for vore efterfølgere eller arvinger eller også for de undergivne,
og den ene af os, vore arvinger eller efterfølgere må ikke — offentligt eller
skjult — indgå venskabsforbund eller knytte forbindelse med fjender eller
modstandere af den anden af os, af vore efterfølgere eller arvinger, hvor
ved der kan tilstøde nogen af os, vore arvinger eller efterfølgere eller
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undergivne tab eller skade med hensyn til ting eller personer. <7) Frem
deles vil vi begge, vore efterfølgere og arvinger virkningsfuldt samarbejde
på dette, at røvere og sørøvere skal fjernes langt fra vore riger og højheds
områder, så at købmænd og andre søfarende kan nyde fred og frihed med
hensyn til deres gods, og ingen af os, vore arvinger eller efterfølgere må
samle, underholde eller på nogen måde begunstige disse røvere eller
sørøvere mod vore rigers eller vores tarv eller de undergivnes gavn.
(8) Fremdeles skal de, der lider skibbrud i noget af vore riger eller høj
hedsområder, frit uden krav fra nogen som helst atter samle og gener
hverve de mistede ejendele, så længe de ikke betragter det som herreløst
gods. <9) Fremdeles skal den gamle sædvane i disse riger og højheds
områder angående landflygtige og fordrevne eller dem, der af frygt flygter
fra et til et andet af vore riger eller højhedsområder, overholdes, når blot de
ikke påfører det rige, hvorfra de er gået i landflygtighed eller dets indbyg
gere nogen fortrædigelse eller tynge. <10) Fremdeles skal alle, der har gods
i begge riger — hvilken stilling eller rang de end indtager — frit nyde
samme og gøre tjeneste af dette gods, således som det var ret og sædvane
i samme riger fra gammel tid. O1) Fremdeles er det vor vilje og faste
beslutning, at alle forhandlinger og breve1), der er givet os af og som vi
har afsluttet med nævnte herre konge og alle andre om landene Skåne,
Halland, Blekinge, Lister og øen Hven aldeles ikke skal være formindsket
eller afsvækket i deres fulde kraft og styrke, men snarere genoplivet og på
ny bestyrket og urokket ved denne vor forhandling og endelige overens
komst, og de skal stå ved magt og vare til evig tid. <12) Men for at alt det
fornævnte, som vi i egen person på vor tro og ved vor ære erklærer
at ville iagttage ukrænket og overholde og ikke handle imod selv eller ved
en anden ved en eller anden lejlighed eller af en eller anden grund,
med rette eller de facto, kan få en større fastheds styrke, ønsker og billiger
vi udtrykkeligt i vort, vore efterfølgeres og arvingers navn, at hvis vi,
vore efterfølgere eller arvinger på en eller anden måde måtte handle imod
dette eller noget af dette — hvad Gud afvende — kan og skal vore neden
for anførte garanter og medlovere og deres arvinger og efterfølgere som
følge heraf uden at pådrage sig mishag eller unåde fra vor, vore efterføl
geres og arvingers side modsætte sig os, vore efterfølgere og arvinger på
fjendtlig vis og med virkningsfuld hjælp bestemt og trofast knytte sig til
fornævnte herre kong Valdemar, hans efterfølgere og arvinger mod os,
vore efterfølgere og arvinger tillige med alle deres venner og andre, der af
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kærlighed til dem ønsker at gøre eller undlade at gøre noget, indtil der
på grund heraf fuldt ud bliver ydet samme herre kong Valdemar eller hans
efterfølgere og arvinger erstatning af os eller vore efterfølgere og arvinger
i overensstemmelse med retfærdighed eller i mindelighed. Til fast vitter
lighed om alt dette er vort segl hængt under dette brev. Vi Peder, ærke
biskop af Lund, Sveriges primas, Sigge og Frender, af Guds nåde bis
per af Skara og Strångnås, Henrik abbed af Juleta, bymændene i Skånninge, Ivar Agmundsson, Lars Ulfsson, Gustav Tunesson, Knut Folkesson,
Karl Tukeson, Karl Nåskonungsson, Ulf Abiørnsson, Ulf Gudmarsson,
Anund Sture, Anund Finvidsson, Puke Glysing, Lars Karlsson, Magnus
Knutsson, Sigge Magnusson, Israel Birgersson, Gustav Arvidsson, Birger
Magnusson og Lars Magnusson, riddere og Jens Kristinesen, væbner,
vor herre fornævnte kong Magnus’ garanter og medlovere erklærer
desuden for alt det fornævntes ubrydelige overholdelse på vor tro og
under vor, vore efterfølgeres og arvingers ære sammen med vor oven
nævnte herre konge, at hvis vor fornævnte herre kong Magnus, hans ar
vinger eller efterfølgere, hvorledes de end kommer til Sveriges krone og
rige, under påskud af Sveriges riges og krones ret eller af egen dumdri
stig forvovenhed handler eller forsøger at handle imod fornævnte eller
noget af det fornævnte, skal vi, vore efterfølgere og arvinger tillige med
alle vore venner og andre, der af kærlighed til os ønsker at gøre eller und
lade at gøre noget, straks under vort fornævnte løftes forpligtelse virknings
fuldt og trofast hjælpe oftnævnte herre Valdemar, Danmarks konge, hans
efterfølgere og arvinger mod vor herre fornævnte kong Magnus, hans
efterfølgere og arvinger, idet vi til bevis og vidnesbyrd om det fornævnte
hænger vore segl sammen med vor herre fornævnte kong Magnus’ segl
under dette brev. Men selv om forhandlingen om den endelige overens
komst er påbegyndt og har haft nogen fremgang i Helsingborg ved de
24 opmænd og en overvoldgiftsdommer, der særligt er antaget og udvalgt
af begge os konger på begge parters vegne, — idet der er givet dem fuld
magt hertil2) — syntes det dog på grund af indtrufne omstændigheder
mere nyttigt og gavnligt, at alt det, som drejer sig om den evige freds og
endelige overenskomsts fasthed, fuldstændigt og fuldkomment blev gen
nemdrøftet i nærværelse af begge parter, nemlig fornævnte herre kongen
af Danmark og os og råderne og de bedste mænd hos os begge, for at blive
ført til tilbørlig afslutning. Derfor har vi uden at iagttage ordlyden af
samme voldgifts overenskomst ad det venskabelige forligs vej, som
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forudskikket, ladet forhandlingen om denne evige fred og endelige over
enskomst afslutte på alle punkter på fornævnte sted og til fornævnte tids
punkt, d. v. s. Varberg på ottendedagen efter St. Mortens dag, som for
udskikket. Forhandlet og givet ovennævnte år, sted og dag.
1) jf. nr. 129—131. — 2) jf. nr. 374.
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Kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til foregående.
Afskrift i Stockholm.

aldemar o. s. v. til alle o. s. v. hilsen o. s. v.
Hvor store farer tvedragten (p.s.v. = nr. 384, med de nødvendige æn
dringer indtil p. 313,l.19 f. n.) forhandlinger og breve, der er givet fornævnte
herre kong Magnus såvel af os som af skåningerne og af hvilke som helst
andre og som er afsluttet med ham om landene Skåne, Halland, Blekinge,
Lister og øen Hven, og omvendt af samme til os og med os, ikke skal være
formindsket {0. s. v. indtil p. 314, l. 4f. 0.). Til fast vitterlighed om alt dette
o. s. v. {forlovernes navne udeladte) kong Valdemars garanter og medlovere
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Kong Valdemar 4. Atterdag erkender at have solgt Skåne, Holland, Blekinge,
Lister og øen Hven til kong Magnus af Sverige for 49.000 mark sølv.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

V Taldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
V Estland, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
evindelig med Gud.
Til evig erindring om sagen. Vi erkender klart med dette brev, at vi
til den stormægtige fyrste, herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes
berømmelige konge, vor meget kære frænde, i sandhed har solgt følgende
lande, nemlig hele Skåne, hele Halland, Blekinge, Lister og øen Hven med
de i samme lande beliggende borge og fæstninger med al kongelig ret, som
på nogen som helst måde tilkommer os, vore arvinger og efterfølgere og
Danmarks riges krone i fornævnte lande og et hvilket som helst af dem, i
stæder, torvekøbinger og markeder med deres rettigheder aldeles ikke
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formindskede på noget punkt, men snarere fornyede, således som de fra
arilds tid og indtil denne dag vides at have været besiddet, fuldstændigt
og frit, intet undtaget, med hvilken benævnelse det end kan opregnes, for
49.000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt. Vi erkender, at denne sum sølv
er blevet udbetalt os til vort brug for alle de forannævnte lande og sammes
rettigheder og tilliggender af enhver art på følgende måde. For det første
har herr Magnus, fornævnte konge, fuldstændigt og helt og fuldt betalt
vor meget kære fader herr Kristoffer — salig ihukommelse — fordum de
danskes konges gæld, som vi ifølge retten skulde betale, ved for 34.000 mark
lødigt sølv efter kølnsk vægt fra den berømmelige fyrste herr Johan, greve
af Holsten og Stormarn, vor elskede farbroder, at indløse landene Skåne,
Blekinge, Lister og øen Hven, som han besad som pant af vor fornævnte
fader, hvorved han har befriet samme landes befolkning for undertrykkelse
og overgreb og skade tilføjet dem af udlændinge. Disse landes indbyggere,
alle og hver især, har med enstemmigt samtykke og endrægtigt sind lovligt
valgt samme herre kongMagnus til deres sande konge; dette valg erklærer
vi for at være lovligt, og vi bekræfter det under godkendelse og godkender
det med bekræftelse i vort, vore arvingers og efterfølgeres og Danmarks
riges krones navn. løvrigt har omtalte herre kong Magnus til betaling for
fornævnte lande personligt udbetalt os og helt og fuldt overgivet os 8.000
mark lødigt sølv efter kølnsk vægt og har desuden med henblik på at
forøge den indbyrdes kærlighed imellem os velvilligt overladt os borgen
København, som han selv havde erhvervet for 7.000 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt. Også denne sum sølv erkender vi at have modtaget i den
gensidige kærlighed, som også vi lader os bevæge af overfor ham, til beta
ling for fornævnte lande. Da vi nu på ingen måde var i stand til at fyldest
gøre samme herre kong Magnus for de nævnte hovedsummer sølv og
endnu mindre for tab og morarenter, svære at beregne, som på trykkende
og mangfoldig vis ramte samme herre kong Magnus og hans riger i medfør
og i anledning af betalingen af det nævnte sølv og det hyppige forsvar af
fornævnte lande, hvilke tab og morarenter vi på enhver måde forpligtedes
til at erstatte samme herr Magnus, fornævnte konge, hans efterfølgere og
arvinger, således som det fuldstændigt og klart indeholdes i vore og andres
breve affattede herom, har vi frivilligt og af egen drift, ikke tvunget, ikke
nødt, ikke forledt ved svig eller list, overladt og overlader med dette brev
til vor fornævnte frænde, herr kong Magnus, hans efterfølgere og arvinger
og Sveriges riges krone, såvel for nævnte sum sølv som for tab og mora-
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renter, med enstemmigt råd og samtykke af vore råder og vort rige
Danmarks første mænd, gejstlige og læge, såvel prælater som riddere og
riddermæssige mænd og hele folket og samme riges hele samfund, fra os, vore
arvinger og efterfølgere og Danmarks riges krone alle de fornævnte lande
og et hvilket som helst af dem med de i samme lande og i ethvert af dem
beliggende fæstninger og borge og med al kongelig ret og alle tilliggender,
som ovenfor har været nævnt, og som nedenfor vil blive omtalt, med et
sandt salgs og evig afhændelses adkomst. Og for at det således ved os
stedfundne udelte salg af fornævnte lande må anses for sandere i sig selv
og af større gyldighed, har vi til tegn på overdragelsen af den sande be
siddelse — såvel den faktiske som den juridiske — og til uomtvisteligt bevis
på samme fuldbyrdede afhændelse, til samme herre kong Magnus, hans
arvinger og efterfølgere og Sveriges riges krone på tilbørlig og sædvanlig vis
og ganske afhændet og helt og fuldt afstået fra os, vore efterfølgere skødet
og arvinger og Danmarks riges krone landene Skåne, Halland, Blekinge,
Lister og øen Hven, mønten og markederne med deres rettigheder, som
ovenfor nævnt, med borge, fæstninger, jordegods på land og i by, hørende
til kongen og kongens ret, med stæder og torvekøbinger tillige med patronatsret til kirker, klostre og kapeller tilkommende kongen, at besidde,
beholde og have evindeligt, med al den ret, hvormed lande, borge, herre
der og hvilket som helst andet gods, rørligt og urørligt, retligt og faktisk
plejer at og bør skødes, afhændes, oplades, afgives og overlades, idet vi
har opladt dem til samme herre kong Magnus, hans arvinger og efterføl
gere og Sveriges riges krone, og idet vi har erklæret den ærværdige fader
i Kristus herr Peder, ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, den nu
værende og den til enhver tid værende ærkebiskop sammesteds, tillige
med Lundekirkens kapitel og samme stifts hele gejstlighed, af hvilken rang
eller stilling den end er, for fri og løst at være for afhængighed og lydighed
overfor os, vore efterfølgere og arvinger og Danmarks riges krone, hvis
nogen sådan på nogen måde nogensinde er tilkommet os i medfør af
fornævnte lande eller i fornævnte lande. Ligeledes har vi erklæret for frie og
løste fra os, vore efterfølgere og arvinger og Danmarks krone alle riddere,
riddermæssige mænd, borgere i købstæder, bymænd i købinger, alle landbru
gere og gårdsæder og alle de fornævntes efterkommere og arvinger i oven
nævnte lande for alle tjenesteydelser, mandsed, lydighed og tjenester af
enhver art, hvortil de allerede længe var forpligtede overfor os, kongen, og
Danmarks riges krone, og overgiver dem med retskraft til samme fornævnte
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kong Magnus, hans efterfølgere og arvinger og Sveriges riges krone til
aflæggelse af mandsed om tjeneste til evig tid og med lydighedspligt,
således som enhver af dem efter sin stand og stilling forpligtes til og er
skyldig at tjene og adlyde sin sande konge ifølge ret og landets vedtægter
eller ifølge rosværdig, godkendt og overholdt sædvane. Ydermere over
drager vi fornævnte herre kong Magnus, hans efterfølgere og arvinger til
Sveriges riges krone fornævnte lande, deres fæstninger og borge og til
liggender og alle rettigheder til samme og afstår fra al besiddelse af
samme, idet vi fuldt ud overfører den uindskrænkede sande ejendomsret
over disse lande til samme herre kong Magnus, hans efterfølgere og arvinger
og Sveriges riges krone, så at vi, vore efterfølgere eller arvinger aldrig skal
have magt eller beføjelse retligt eller de facto til at forulempe eller på
nogen måde besvære fornævnte herre kong Magnus, hans efterfølgere eller
arvinger eller hans riger, lande eller herredømmer på nogen måde, eller
til at rejse krav eller klage angående ovenstående eller noget af ovenstående,
idet vi for os, vore efterfølgere, vore arvinger og Danmarks riges krone,
af egen drift og udtrykkeligt giver afkald på al kanonisk og verdslig rets
støtte, på landets sædvaner, love og vedtægter, adgang til genindsættelse
i tidligere retstilstand1), alle indsigelser om falsk og svig2), om »Hvad
der sker på grund af frygt«3) og enhver anden indsigelse om retlige eller
faktiske omstændigheder, som omstøder eller sigter til at omstøde alt det
ovenstående eller noget af det, og især de retsnormer, ifølge hvilke et almin
deligt afkald ikke er retsgyldigt4) og at kongen kan tilbagekalde afhæn
delser5), der har fundet sted til skade for hans rige og kronen, uanset at
der er afgivet løfte, som strider herimod. Fremdeles bekræfter, godkender og
stadfæster vi de mundtlige og skriftlige aftaler, alle og hver især, som er ind
gået med fornævnte herre kong Magnus og Sveriges riges krone og givet
samme ved brev såvel af os som af skåninger og alle andre aftaler fra
tidligere lejligheder og indtil denne dag samt nærværende brev og aftaler
angående de omtalte lande, alle og hver især, hvilke aftaler og breve vi
vil for bestandigt skal stå ved deres fulde kraft og magt og på ingen
måde skal være forringede eller svækkede ved denne vor forhandling og
endelige endrægtighed, men snarere på ny styrkede. løvrigt hvis det
skulde ske, at vi, vore efterfølgere eller arvinger vil lægge hindringer i
vejen for eller forulempe fornævnte herre kong Magnus af Sverige, hans
efterfølgere eller arvinger og Sveriges riges krone hinsides midten af Øre
sund angående landene Skåne, Halland, Blekinge, Lister og øen Hven,
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der med rette er forenet med Sveriges riges krone, eller angående hvilke
som helst andre lande eller herredommer, der tilhører samme fornævnte
herr Magnus, hans efterfølgere og arvinger, ved åbenlyst fjendtligt ind
fald eller proces eller strid eller på anden måde, ved at sige, at vi har
ret, skønt vi ikke har det, til at bryde freden, aftalerne og denne ende
lige overenskomst, tilsigtende at Sveriges rige og krone ikke fredeligt og
roligt skal kunne beholde ovennævnte lande, da skal 6 bisper og lige
så mange riddere og riddermæssige mænd fra rigerne Sverige og Dan
mark, som særligt skal antages hertil af begge os konger, vore efterfølgere
eller arvinger, inden 12 uger efter at klagen er forebragt, mødes i Hel
singborg og efter forudgående omhyggelig drøftelse på enhver måde
tvinge og forpligte os, vore efterfølgere og arvinger til at betale samme
herre kong Magnus eller hans efterfølgere og arvinger eller deres sendebud
i lande og på steder, der er tilstrækkeligt sikre, og som skal bestemmes af
de fornævnte 12, såvel for de tab og morarenter, som samme herr Magnus,
fornævnte konge, hans efterfølgere eller arvinger på grund af sådanne
krav eller krænkelser med rimelighed (kan siges) at have været udsat for,
som til betaling af en bøde på 30.000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt.
Hvis vi ikke vil betale dette, nemlig tab og morarenter tillige med for
nævnte bøde, eller vi trodsigt eller svigagtigt unddrager os betalingen af
det ovennævnte i de lande og på de steder, der er fastsat for os, da skal
fornævnte 6 bisper — hvis domsmyndighed vi frivilligt og udtrykkeligt
underkaster os her — hvis de bliver enige, udpege andre tre, ligeledes
blandt bisperne fra Sveriges rige, som skal lyse os, vore efterfølgere
eller arvinger, i ban så ofte det bliver nødvendigt og uden at pådrage
sig vort, vore efterfølgeres eller arvingers mishag, hvilke banlysnings
domme ikke skal hæves, før der af os eller vore efterfølgere og arvinger
fuldt ud er gjort samme herr kong Magnus eller hans efterfølgere og ar
vinger fyldest efter hans eller deres forgodtbefindende for nævnte tab,
morarenter og bøde, idet dog freden og denne sluttelige overenskomst
mellem fornævnte herr Magnus, hans efterfølgere og arvinger og sammes
riger og herredømmer, og os, vore efterfølgere og arvinger og Danmarks
rige og herredømmer skal bestå til evig tid. Men for at alt det ovenstående,
som vi personligt på vor tro og på vor ære lover at overholde og holde
ukrænkeligt og ikke at handle imod selv eller ved nogen anden ved nogen
lejlighed eller af nogen årsag, med rette eller faktisk, skal få større styrkes
fasthed, er det vor vilje og giver vi udtrykkeligt vort samtykke til i vort,
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vore efterfølgeres og arvingers navn, at hvis det skulde ske, at vi, vore
efterfølgere eller arvinger på en eller anden måde skulde handle imod
dette eller noget af dette — hvad Gud forbyde — da kan og skal vore
nedenfor anførte garanter og medlovere, sammes arvinger og efterfølgere
ved selve handlingen uden at pådrage sig vor, vore efterfølgeres og ar
vingers mishag og unåde træde fjendtligt op imod os, vore efterfølgere og
arvinger og med virksom hjælp med alle deres venner og andre, som af
kærlighed til dem vil gøre eller undlade at gøre noget, fast og tro med
endrægtigt sind slutte sig til fornævnte herr Magnus, hans efterfølgere og
arvinger imod os, vore efterfølgere og arvinger, indtil der af os eller vore
efterfølgere og arvinger helt og fuldt er gjort samme herr Magnus, for
nævnte konge, hans efterfølgere og arvinger fyldest herfor i overensstem
melse med retfærdigheden og i mindelighed. Til sikrere vidnesbyrd om
alt dette er vort segl hængt under dette brev. Ydermere erkender vi, vor
ovennævnte herre kong Valdemars garanter og medlovere, Svend af Århus,
Jakob af Ribe, broder Jens af Roskilde, Simon af Viborg, af Guds nåde
bisper ved fornævnte domkirker, Jakob i Ringsted, Peder i Essenbæk,
Jens i Esrom, Henrik i Sorø, abbeder, Jakob Povlsen, dekan i Roskilde,
broder Rikulv, prior i Antvorskov, borgere i Roskilde, bymænd i Ålborg
og Holbæk og Slangerup, Peder Vendelbo, Esger Frost, Uffe Nielsen, Stig
Andersen og Klaus af Limbæk, riddere, Niels Bugge, Erik Nielsen, Povl
Glob, Uffe Andersen, Esger Brok, Hans Larsen, Strange Ebbesen, Niels
Eriksen af Jerstrup, Ivar Ingelsen, Ludvig Albertsen, Mogens Todde,
Jens Mogensen, Erik Barnumsen, Jakob Basse, væbnere, at vi alle til
sammen og hver for sig af fri vilje og oprigtigt sind, ikke tvungne eller
nødte eller på nogen måde besnærede, sammen med hele Danmarks
befolkning i sandhed har givet vort samtykke til alle de af den stormægtige
fyrste, fornævnte herre, vor konge Valdemar, førte forhandlinger angående
ovenstående artikler og en hvilken som helst af dem og har givet vort
sande råd og bifald til denne sluttelige overenskomst, idet vi forpligter os
alle og hvem som helst af os, vore arvinger og sammes efterfølgere til ikke
at vælge nogen til konge af Danmark eller antage nogen til fyrste eller
under noget påskud eller ved noget søgt snildt påfund lade vælge eller
antage nogen til konge og fyrste, uden at han først sværger og lover, at
han, så snart han er valgt til konge eller antaget til fyrste, skal bekræfte,
overholde og holde alt og hvert især, som vedrører alle de angående alle
ovennævnte lande og ethvert af dem stedfundne og affattede forhandlinger
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og breve og denne forhandling og sluttelige overenskomst med alle deres
bestemmelser og artikler, som fuldstændigt indeholdes i de hvor som helst
ved nævnte forhandlinger og denne sluttelige overenskomst affattede
breve. Vi lover yderligere på vor tro og på vor ære og vore efterfølgeres
og arvingers, at hvis vor fornævnte herre kong Valdemar, hans arvinger
eller efterfølgere, uanset på hvilken måde de kommer i besiddelse af Dan
marks krone eller rige, under påberåbelse af Danmarks riges krones ret
fordrister eller formaster sig til egenmægtig forvovenhed og handler eller
forsøger at handle imod ovenstående eller noget af det, skal vi, vore ar
vinger og sammes efterfølgere tillige med alle vore venner og andre, som
af kærlighed til os vil gøre eller undlade at gøre noget, straks virksomt
og tro hjælpe oftnævnte herre Magnus, Sveriges konge, hans efterfølgere og
arvinger under vort ovennævnte givne ords løfte mod samme vor herre
kong Valdemar, hans efterfølgere og arvinger, idet vi til sikkerhed og
vidnesbyrd om ovenstående hænger vore segl sammen med vor herre kong
Valdemars segl under dette brev. Forhandlet og givet på borgen Varberg
i det Herrens år 1343 ottendedagen efter mortensdag.
1) restitutio in integrum, jf. Dig. IV 1 og ovenfor nr. 129 note 3. — 2) jf. Dig. IV 3.
— 3) sigter til frygt, fremkaldt ved ulovlig tvang, jf. Dig. IV 2. — 4) se nr. 129, note
4. — 5) se DRB II 5 nr. 50, p. 56 og II 10 nr. 200, p. 169.
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Gejstligheden i Skåne og Sverige lover at bistå kong Magnus med at opretholde

foreningen af Sverige og Skåne til eet rige samt at ville vælge hans søn Erik til konge

i dette rige, ligesom hans anden søn Håkon allerede er valgt til konge i Norge.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Hemming, af Guds nåde
ærkebiskop i Uppsala, Peter af Linkoping, Sigge af Skara, Frender af
Strångnås, Ødgisl af Våsterås, Hemming afÅbo og Bo afVåxjd, af samme
nåde bisper, Jens, abbed i Allehelgenskloster i Lund, Ragvald, abbed i
Alvastra, Svend, abbed i Herrevad, Gunnar1), abbed i Varnhem, Anders,
abbed i Oved, Folke, abbed i Nydala, Mikkel, abbed i Bækkeskov,
Henrik, abbed i Juleta,....... 2), abbed i Tommerup, og Anders, abbed i Ås,
Peder, prior i Dalby, og Godfred, prior i Eskilstuna, og kapitlerne og
konventerne ved de fornævnte domkirker og klostre til alle, som får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.

P

3. Række, i.
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Da Sveriges rige og Skånes land er så lovformeligt og uløseligt forenede og
sammenknyttede, at de for fremtiden til evig tid må regnes for et rige og sty
res ved en konges ledelse, således som åbne breve og vitterlige dokumenter,
der er udstedt herom, klart udviser og erklærer, lover vi, som omfatter den
nævnte forbindelse med beredvillig og velvillig bevågenhed, udtrykkeligt, at
vi med ord, gerning, råd og hjælp trofast og efter evne vil bistå den stormæg
tige fyrste, vor kæreste herre, herr Magnus, den berømmelige konge af Sve
rige, Norge og Skåne, og hans efterfølgere og arvinger i at holde nævnte rige
Sverige og Skåne sammen i nævnte forbund og endvidere forsvare det til
lige med alle dets rettigheder og retssædvaner mod hvem som helst, dog med
forbehold af kirkens ret og vor stand og embedspligt, idet vi fremtidig vil
betragte grænserne for nævnte Sveriges rige, som tidligere lå på denne
side Skåne, som liggende i selve Øresund, og disse vil vi tillige med de
øvrige skillelinjer og grænser for samme rige Sverige og Skåne, hvor som
helst de måtte blive genstand for et fjendtligt angreb, med al trofasthed og
af al vor magt med Guds hjælp forsvare mandigt og endrægtigt. Idet vi
desuden omhyggeligt betænker i vore hjerters inderste, i hvor høj grad
indre uenighed rummer farer og er bebyrdet med skadelige virkninger, i
særdeleshed den, som mange gange plejer at opstå af en vaklende sty
relse, og idet vi ønsker at træffe forholdsregler mod slige onder — i den
grad Gud tillader det — i rigets styrelse, lover vi udtrykkeligt, at vi en
stemmigt og endrægtigt vil vælge den berømmelige junker, junker Erik,
den ældste søn af vor nævnte herre konge i overensstemmelse med samme
vor herre konges råd og vilje til vor konge og herre over nævnte Sveriges
og Skånes rige og de lande, herreder og afgiftspligtige øer, som hører til
samme rige, med al skyldig ære og i overensstemmelse med den skyldige
form og sædvane, som ifølge gammel ret er godkendt i Sveriges rige, på
det sted, der er bestemt til kongevalg, idet vi forpligter os og hver enkelt
af os til for eftertiden at tjene ham med al lydighed, troskab, tjeneste,
mandsed og gunst, således som det er sande undergivnes skyldighed over
for deres herre og sande konge, dog i alle forhold med forbehold af samme
herre, vor konge Magnus, hans faders, ret til som tidligere at herske,
påbyde, og træffe forordninger og bestemmelser i hele hans levetid,
sålænge han er i live, angående os, hans undergivne, og rigets for
hold og anliggender, sådan som det synes ham at være til gavn
og nytte for samme rige. Ligeledes lover vi udtrykkeligt som tidligere, at
dersom det skulde ske — hvad Gud forbyde —, at vor fornævnte herre
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kong Magnus skulde afgå ved døden, medens vi er i live, vil vi trofast
være vor berømmelige frue, fru dronning Blanca og vor nævnte herre,
kong Erik, til ære og tjeneste i alt og efter evne trofast bistå dem i (at
hævde) deres rettigheder i Sverige og Skåne, og dersom vor samme konge
Erik på det tidspunkt er mindreårig, da skal der beskikkes en indfødt
formynder for ham og hans rige Sverige og Skåne efter råd, samtykke og
beslutning af de fornemme i samme rige Sverige og Skåne, og alle rigets
borge og fæstninger skal ved de sammes råd og fremsyn styres af indfødte,
indtil Gud giver, at han når til den lovmæssige alder. Men dersom det
skulde ske, at vor nævnte herre Erik skulde dø uden at efterlade sig børn,
da vil vi på lovlig og retmæssig vis, som det passer sig, vælge en anden af
vor fornævnte herre kong Magnus’ efterlevende sønner, som må anses for
mest velegnet og passende, til konge og herre over Sveriges og Skånes
fornævnte rige og over de omtalte lande, provinser og øer, og ingen anden.
Dersom det ligeledes skulde ske, medens vor ovennævnte herre kong Erik
eller hans børn er i live, at hans broder, junker Håkon, som deres fader,
vor herre kong Magnus har ladet sætte i spidsen for sit rige Norge, vil
bemægtige sig herredømmet eller styrelsen i Sveriges og Skånes rige imod
disse hans faders og vore dispositioner, da vil vi af alle vore kræfter mod
sætte os samme junker Håkon, ligesom også stormændene og herrerne i
Norges rige har lovet, at de overhovedet ikke vil yde samme junker Håkon
noget råd, nogen hjælp eller gunst på noget punkt, som han kunde anvende
som påskud til at gå imod eller i fremtiden at prøve at gå imod denne
bestemmelse. Dersom det ligeledes skulde ske, at vor ovennævnte herre
kong Erik vil anfalde Norges rige, da lover vi på lignende måde junker
Håkon og hans i live værende børn, at vi på ingen måde vil hjælpe eller
begunstige samme vor herre kong Erik i denne handling, og dersom det
skulde ske, at begge de nævnte brødre eller den ene af dem skulde nære
ønske om at gå imod deres faders og vore forudskikkede dispositioner og
til hjælp herfor vilde indføre udlændinge eller fremmede og herved for
søge på fjendtlig vis at trænge ind i eller angribe noget af de fornævnte riger,
da vil begge rigerne Norge og Sverige-Skåne, endrægtigt og i fællesskab
af alle kræfter og al evne, hvilket af de fornævnte riger der end først får
brug for sligt, og uanset om det flere gange får brug herfor, virksomt
arbejde på at modsætte sig dette deres ønske, endegyldigt og fast besluttet
på, at deres faders bestemmelse, der i så høj grad drager omsorg såvel for
freden som for enigheden, kan vedblive ubrydeligt at være i kraft og fuld
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styrke. Og dersom det skulde ske, at vor nævnte herre kong Magnus
skulde få flere børn, da lover vi som ovenfor, at vi vil hjælpe hvem som
helst af dem af begge køn til deres ret og ære, således som det sømmer sig
og tilkommer deres stand, stilling og tillige deres køn, i overensstemmelse
med fornævnte rigers, såvel Sverige-Skånes som Norges love og bestem
melser og i overensstemmelse med de sædvaner, der er godkendt i samme
riger. Men dersom nogen uanset hans stilling eller stand, skulde forsøge i
vor levetid at sætte sig op imod det fornævnte eller noget deraf, det være
sig helt eller delvis, eller at tilintetgøre det eller bryde det på nogen som
helst måde, da lover vi udtrykkeligt som ovenfor, at vi med alle kræfter
og af al vor evne mandigt og endrægtigt skal bekæmpe ham med råd og
dåd, så meget vi kan, for at han ikke skal kunne sætte det i værk — dette
dog med forbehold af kirkens ret og vor stand og embedspligt. Men skønt
det vides, at vi for at opnå fredens gode har øvet denne handling af fri og
egen vilje og af et hengivent sind, ønsker vi dog, at der herved på intet som
helst punkt gøres nogen indskrænkning i de rettigheder og sædvaner, der
fra gammel tid er overholdt i Sveriges og Skånes rige med hensyn til
kongevalg, men at kongevalget med alle dets rettigheder frit skal vende
tilbage til os og vore efterfølgere, efter at vor nævnte herre, kong Erik,
eller en anden af vor herre, herr Magnus’ sønner er død — idet vi, som
foran er omtalt, vil vælge en anden af dennes sønner til konge i tilfælde af,
at vor herre, fornævnte kong Erik — det ske ikke — skulde dø uden børn.
Men for at alt det forudskikkede og en hvilken som helst del deraf skal
have større styrke og fasthed, har vi ladet vore segl hænge under dette
brev. Givet i Varberg i det Herrens år 1343 på ottendedagen efter den
hellige Martin biskop og bekender.
1) en anden overlevering har Vennemar. — 2) lakune i forlægget.
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Ærkebispen af Lund og ridderskabet i Skåne udsteder hver for sig et brev af

samme indhold som nr. 387.
Efter Kalundborgske registratur.

remdeles tre breve1), et af gejstligheden i Sverige og Skåne, et af
bispen og et af ridderskabet sammesteds, at de lægger Skåne til Sve-
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riges rige og sætter landemærket mellem Sverige og Danmark i Øresund.
Givet på borgen Varberg i det Herrens år 1343, og er de bundet sammen.
1) disse tre breve, der 1476 blev registreret i Kalundborg, må antages at være ført
til Danmark fra svensk arkiv. Det første af dem kendes gennem svenske afskrifter, jf.
nr. 387.
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Kong Valdemar 4. Atterdag lover ikke at ville bistå tyskere og andre, der vil
angribe kong Magnus af Sverige og hans lande.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar o. s. v. til alle. Med henblik på evig fred og samdrægtighed,
som vi ønsker for evigt ubrydeligt skal overholdes mellem den stor
mægtige herre og fyrste herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes berøm
melige konge, vor meget kære frænde, og os, gør vi vitterligt for alle,
nulevende og fremtidige, at vi aldrig ved nogen som helst lejlighed eller
på nogen som helst måde skal hjælpe eller begunstige nogen som helst
tyskere2), af hvad stilling eller stand de end er, eller andre, som angriber
herr kong Magnus, hans riger, lande og herredømmer eller hans under
givne eller nærer ønske om fjendtligt at angribe ham eller dem, og at vi
ikke nogensinde skal yde sådanne angribere eller dem, der nærer ønske
om at angribe, eller nogen af dem hjælp eller råd, eller personligt eller
ved en eller flere andre lade den blive ydet til skade eller tab for samme
herr Magnus eller hans mænd. Vi forpligter os med dette brev fast med vort
håndslag på det ovennævnte til ubrydeligt at overholde ovenstående i et
og alt, under stadig iagttagelse af alle vore tidligere med samme kong
Magnus førte forhandlinger og de breve, vi har givet ham, hvilke vi vil
for evigt skal blive stående ved deres fulde magt og kraft. Til vidnesbyrd
og fastere sikkerhed for alt dette er vort segl og segl tilhørende vore
nedenfor anførte medlovere, som sammen med os med håndslag har lovet
at stå inde for, at ovenstående fast skal blive overholdt, hængt under dette
brev. Vi nedenfor anførte Svend....... 3) lover med håndslag sammen med
vor herre ovennævnte herre kong Valdemar, at vi vil, at alt og hvert for
evigt ubrydeligt skal blive overholdt af vor herre ovennævnte kong Valde
mar, og lader til fastere sikkerhed vore segl hænge under dette brev til
lige med vor ovennævnte herre kongens segl. Givet (Varberg)1) o. s. v.

V

1) iflg. en overskrift til brevet var det udstedt i Varberg, mangler i afskriften. — 2) jf.
nr. 345. — 3) de øvrige navne udeladt i forlægget.
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Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, fritager Clara klosterets bryder og landboer

for dekanens jurisdiktion, gejstlige sager dog undtagne.
Original på universitetsbiblioteket.

akob Povlsen, dekan i Roskilde, til alle, der får dette brev at se, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt, at vi, idet vi ønsker, så godt vi kan, at vise de fromme
fruer, søstrene i St. Clara kloster i Roskilde, en særlig nåde, tilstår dem
alle deres bryder og landboer sammen med alle deres undergivne, fri og
undtagne at være for ethvert krav, der hører under vor ret, åndelige
sager dog undtagne, idet vi ikke ønsker, at de nævnte kvinder og deres
undergivne ved os, vore officialer eller i vort navn skal forulempes eller
forstyrres i nogen henseende. Givet under vort segl i det Herrens år 1343 på
ottendedagen efter den hellige biskop og bekender Martins dag.

J
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer personligt at have skødet Skåne, Halland,
Blekinge og øen Hven til kong Magnus og Sveriges krone, og at han vil lade skød
ningen stadfæste af næste danehof.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for nulevende som for fremtidige, at vi på
gyldig vis med egen hånd har skødet og i overensstemmelse med fædre
landets love overgivet i hans skød og helt og fuldt afhændet fra os, vore efter
følgere og arvinger og Danmarks riges krone og ganske har afstået til den
stormægtige fyrste herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes berømmelige
konge, hans arvinger og efterfølgere og Sveriges riges krone landene
Skåne, Halland, Blekinge, Lister og øen Hven med alle borge og fæst
ninger i disse lande, med mønt, markeder, vasaller og andre mænd, såvel
gejstlige som læge, og med alle kongelige rettigheder og alle tilliggender
til alt det ovennævnte, med hvilken benævnelse det end kan opregnes,
slet intet undtaget, at besidde med evig ret, og uden at vi, vore arvinger
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eller efterfølgere eller Danmarks riges krone nogensinde i al fremtid skal
kunne gøre krav derpå eller på nogen måde kræve dem tilbage. Vi for
pligter os på tro og love og på vor ære til at skøde nævnte herr Magnus,
Sveriges konge, hans efterfølgere og arvinger og Sveriges riges krone eller
hans eller deres særlige sendebud de ovennævnte lande, alle og hvert
enkelt, som nu er skødet, tillige med deres øvrige ovenfor nævnte til
liggender og med alle de til en sand skødning hørende forholdsregler og til
at yde ham fuld borgen for samme på det almindelige ting, som kaldes
danehof, næste gang vi holder det, og retsgyldigt at stadfæste de breve og
forhandlinger, alle og hver enkelt, som tidligere er affattet og ført an
gående disse ting med deres bestemmelser, betingelser og artikler. Til
bevis på dette er vort segl tillige med segl (tilhørende den ærværdige
fader i Gud biskop Svend af Århus, Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, Stig
Andersen, Klaus Limbæk, riddere, Povl Glob, Ivar Nielsen, Niels Larsen,
væbnere)1), som sammen med os ind estår for, at alt det ovenstående fast
skal blive opfyldt og ubrydeligt overholdt, hængt under dette brev.
(Givet på borgen Varberg året efter Guds byrd 1343 torsdagen før den
hellige jomfru Cecilies dag)1).
1) udfyldt efter en gammel svensk oversættelse fra 15. årh.

1343. 20. november. Getakir ved Varberg.
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Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at kong Valdemar 4. Atterdag har skødet
Skåne, Halland, Blekinge, Lister og øen Hven til kong Magnus og Sveriges krone,
hvilket tillige bevidnes af biskop Svend af Århus og ridderen Klavs Limbæk.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi erklærer med dette brev og vil, at det klart skal stå fast for alle andre
at den stormægtige fyrste herr Valdemar, de Danskes og Venders berømme
lige konge og hertug af Estland, i landsbyen Getakir nær borgen Varberg
i det Herrens år 1343 torsdagen før den hellige jomfru Cecilies dag i nær
værelse af os og flere andre troværdige mænd, såvel fra Sverige som fra
Danmark, på gyldig vis egenhændigt har tilskødet og overgivet i skøde1)
ifølge landets love, og fuldstændigt afhændet fra sig, sine arvinger og efter
følgere og Danmarks riges krone og ganske afstået til den høje fyrste, vor
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meget kære herre, herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes berømmelige
konge, hans arvinger og efterfølgere og Sveriges riges krone de nedennævnte
lande Skåne, Halland, Blekinge, Lister og øen Hven med alle borge og fæst
ninger i disse lande, med mønt, markeder, vasaller og andre mænd, såvel
gejstlige som læge, og med alle kongelige rettigheder og alle tilliggender til
det ovennævnte, med hvilken benævnelse det end kan opregnes, slet intet
undtaget, at besidde med evig ret og uden at han eller hans efterfølgere
eller arvinger eller Danmarks riges krone nogensinde i al fremtid skal
kunne gøre krav derpå eller på nogen måde kræve dem tilbage. Til vidnes
byrd om alt dette er vort segl hængt under dette brev. Vi Svend, af Guds
nåde biskop af Århus, og Klaus Limbæk, ridder, erkender, at vi har været
til stede ved ovennævnte skødning, og at vi i sandhed har bistået vor herre
fornævnte kong Valdemar heri og lader til sikkerhed for ovenstående vore
segl tillige med seglet tilhørende fornævnte herr Peder ærkebiskop hænge
under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte dag og sted.
1) d. v. s. i kong Magnus’ skød (kappeflig).
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1343. 21. november. Varberg.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at han for sig, sine efterfølgere og den
danske krone giver afkald på den i brevet af 1332 4. november indeholdte ret til at

indløse Skåne, Blekinge, Lister og øen Hven for 34.000 mark sølv.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi på vore egne og på vore efterfølgeres og ar
vingers og Danmarks riges krones vegne omstøder og af al magt tilintetgør
de breve, alle og hvert især, som af den stormægtige fyrste herr Magnus,
Sveriges, Norges og Skånes konge, vor meget kære slægtning, er udstedt
til de berømmelige fyrster herr Valdemar, hertug af Jylland, og Gerhard
og Johan, grever af Holsten og Stormarn1), angående landene Skåne,
Blekinge, Lister og øen Hven med borge, fæstninger, mønt, markeder og
alle kongelige rettigheder og tilliggender af enhver art, og som indeholdt
de vilkår, at hvilken som helst af de fornævnte herrer, vi eller enhver som
helst anden, der havde fuld og uindskrænket ret til at indløse fornævnte
lande med sammes tilliggender, skulde kunne indløse og fri dem for 34.000
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mark lødigt sølv af kølnsk vægt, dog således at den, som indløste dem, var
forpligtet til på enhver måde at holde fornævnte herre kong Magnus, hans
arvinger og efterfølgere uskadte og skadesløse for ethvert tab, som de
måtte udsætte sig for i anledning af nævnte sølv, samt for de udgifter, de
måtte bestride til forsvar af nævnte lande, hvis nogen skulde stræbe at
fordrive dem fra samme lande, eller de bevislige tab, de måtte pådrage sig,
idet vi fuldstændigt og udtrykkeligt afstår den os, vore arvinger og efter
følgere og Danmarks riges krone på enhver måde tilkommende ret til at
indløse fornævnte lande til ovennævnte herr kong Magnus, Sveriges riges
krone, hans efterfølgere og arvinger, og idet vi i vort, vore efterfølgeres og
arvingers og Danmarks riges krones navn erklærer disse (breve) og ethvert
af dem, hvor som helst de er eller måtte blive fundet eller opdaget, for
intetsigende og uden værd, og at de nævnte herrers ret til at indløse for
nævnte lande er uden gyldighed. Til bevis herpå er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Varberg i det Herrens år 1343 fredagen før den hellige
jomfru Cecilies dag.
1) jf. DRB II 10 nr. 403.

[1343. November?]1).
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Knut Folkesson, ridder, erklærer at have Blekinge og Lister i len af kong Magnus
for 3 år.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

nut Folkesson, ridder, til alle (der ser) dette brev, hilsen o. s. v.
- Jeg erkender med dette brev, at jeg af den stormægtige fyrste,
min meget kære herre herr Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og
Skånes berømmelige konge, har modtaget hans lande, Blekinge og Lister
med alle deres indtægter, årlige og sædvanlige, og kongelige rettigheder
dog med undtagelse af rettertingene, kaldet min herre kongens »rettarathing«, så ofte de udøves af ham selv eller efter hans befalinger, alle skatte
pålæg, med hvilken benævnelse de end kan opregnes, hjælp til bygninger,
borge og det, som kommer ind fra skibbrud, hvilket samme herre konge
ikke vil, at nogen undtagen han selv eller hans visse stedfortræder på nogen
måde befatter sig med. Disse lande skal jeg fra midfastesøndag og tre år
frem i tiden sidde inde med på de vilkår, at jeg formedelst de fornævnte
indtægter og rettigheder skal holde hans borg Sölvesborg med tyve væb-
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nere og andre nødvendige personer på min bekostning hvert år og skal
have hele forsvaret af denne borg; af disse indtægter og rettigheder skal
jeg ligeledes årligt fuldt ud betale min fornævnte herre 500 mark skånsk.
Men hvis samme herre konge skulde pålægge omtalte lande skatter og
ydelser eller hvad som helst til fornævnte borgs bygninger, da skal jeg,
Knut, med forpligtelse til nøjagtig regnskabsaflæggelse oppebære disse
skattepålæg og ydelser; men den til borgens bygninger oppebårne hjælp
skal jeg bruge, og jeg skal med flid lede byggeriet på nævnte borg og have
ansvar for dens bygninger, således som jeg måtte få anvisning derpå af
ham (kongen). Givet o. s. v.
1) dette og de to følgende breve findes i en afskriftsamling i det svenske rigsarkiv,
der indeholder dokumenterne vedrørende kong Magnus’ erhvervelse af Skåne. Datum
er udeladt, men brevet står sidst i samlingen efter dokumenterne fra 18.—21. november.
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[1343. November?]1).

Knut {Folkesson) lover at kvittere kong Magnus 200 mark skånsk for Solvesore

og for grunden, hvorpå Sølvesborg ligger.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

nut til alle, (der ser) dette (brev) o. s. v., hilsen o. s. v.
Alle skal vide, at jeg lover bestemt at kvittere den stormægtige
fyrste, min meget kære herre herr Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges
og Skånes berømmelige konge, 200 mark skånsk for Solvesore og ste
det, hvorpå borgen Solvesborg ligger, og jeg forpligter mig hertil med
dette brev. Til sikkerhed herfor o. s. v.
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[1343. November?]1).

Jens Hasenberg, ridder, Jens Klerk, Peder Due, Bonde Jonsen og Lars Madsen

skøder som henholdsvis arvinger og repræsentanter for arvinger efter Jens Due gods i

Alstad og Lilla Alstad til kong Magnus af Sverige.
Afskrift i udtog i det svenske rigsarkiv.

ens Hasenberg, ridder, Jens Klerk, Peder Due, Bonde Jonsen og Lars
Madsen til alle, (der ser) dette (brev) o. s. v., hilsen o. s. v.
Vi vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, at vi ovennævnte,
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nemlig jeg Jens Hasenberg på min svoger Niels Drukkens og hans hustru,
min søsters, vegne, jeg Jens Klerk på Josefs og hans hustru, min hustrus
moders vegne, og vi Peder Due, Bonde Jonsen og (Lars Madsen)2) på
egne vegne har skødet, opladt og overdraget alt vort rørlige og urørlige
gods i Alstad og Lilla Alstad i Skytts herred til den stormægtige fyrste vor
meget kære herre herr Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes
konge, med agre, enge, skove, græsgange og alle dets andre tilliggender,
som med arveret tilkom os efter Jens Dues død, på samme vor herre
kongens retterting i nærværelse af den ærværdige fader herr Peder, af Guds
nåde ærkebiskop i Lund, og flere andre velbyrdige og troværdige mænd
at besidde med evig ret, for fyrretyve mark lødigt sølv kølnsk vægt, et
hundrede og fyrretyve mark nye skånsk3), for hvilke vor fornævnte herre
konge har fyldestgjort for os hos herr Jens Uflesens arvinger, og også for
et hundrede og fyrretyve mark nye skånsk, som vi har modtaget af samme
herre vor konge, samt for al kongelig ret, som ridderen herr Morten
Dues arvinger og samme herr Morten Dues hustru, fru Ingerds arvinger
indtil denne dag er blevet overbevist om eller i fremtiden måtte over
bevises om (at være kongen skyldig), det være sig som følge af kongebreve4)
eller som følge af retssager, af hvad art de end er, som samme herr
Morten Due eller hans fornævnte hustru har været indviklet i, idet vi af
hænder alt det nævnte gods fra os og vore arvinger og overfører al den
ejendomsret, som tilkom os i fornævnte gods, til vor fornævnte herre
kongen; og vi forpligter os og vore arvinger bestemt til at hjemle samme
vor herre kongen og hans arvinger oftnævnte gods mod krav og tiltale
fra hvem som helst. Til sikkerhed herfor har vi ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet o. s. v.
1) jf. nr. 394. — 2) navnet mangler i afskriften, men jf. udstedernes navne ovf. —
3) teksten er mangelfuldt overleveret; det er derfor muligt at beløbet: »140 mark nye
skånsk« på dette sted skal udelades, idet afskriveren ved en lapsus kan have taget dette
beløb fra den følgende sætning. Hvis ikke, mangler der enten uel eller et i afskriften. —
4) som er gået Morten Due og fru Ingerd imod.

1343. 22. november.
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Rikulv, prior i Antvorskov, Holger Pedersen, provst i Lund, Jens Franz, kantor i

Lund m.fl. bevidner, at Daniel Ubbesen, borger i Lund, har erkendt, at hans broder
Jens Ubbesen inden sin død har erklæret, at Lars Jonsen har betalt sin og sin
broder Henrik Jonsens gæld til ham.

Nr. 398

23. november 1343

332

Afskrift i Lundebogen.

roder Rikulv, prior i Antvorskov, Holger Pedersen, provst i Lund,
Jens Franz, kantor, Jakob Esbernsen, Torkil Bjørnsen, Niels Mogensen,
Josef Bodulvsen og Josef Nielsen, kanniker i Lund, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer med dette brev, at Daniel Ubbesen1),
borger i Lund, i vor nærværelse har anerkendt og erklæret over for os og
mange andre pålidelige mænd, at hans broder Jens Ubbesen, fordum
borger i Lund, salig ihukommelse, hvis rette arving han er, på sit yderste
over for Daniel selv og i flere andre pålidelige mænds nærværelse erkendte,
at han karsk af sjæl, af fri vilje og i sandhed havde udtalt, at den gode
mand Lars Jonsen2), nærværende brevviser, helt og fuldt havde betalt ham
alle de penge og den gæld, som han tillige med broderen Henrik Jonsen
på noget tidspunkt skyldte ifølge brev, ved pant eller på anden vis, hvorfor
fornævnte Jens Ubbesen på sit yderste og fornævnte Daniel i vor nærværelse
har erklæret Lars Jonsen tillige med hans fornævnte broder Henrik fri
og aldelet kvit at være, idet de, hvis der fandtes noget pantebrev fra
samme Lars Jonsen til fornævnte Jens Ubbesen, ophævede og omstødte
det. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1343 på jomfruen og martyren St. Cecilies dag.

B

1) jf. nr. 400. — 2) jf. DRB. II 10 nr. 384.

398

1343. 23. november. Avignon.

Pave Clemens 6. overdrager efter ansøgning af Hugo, kardinalpresby ter af St.
Laurentius i Damaso, det kanonikat og den præbende i Lund, som er blevet ledig ved
kanniken Karl Kjeldsens død ved kurien til kardinalens kapellan Franciscus lacobi
af Aquila, doktor i lovkyndighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor elskede søn, Franciscus Jacobi af Aquila, kannik i Lund, doktor
-1- i lovkyndighed, hilsen.
Din boglige lærdom, Dit agtværdige levned, Dine gode sæder og Din
retskaffenheds og Dine dyders mangfoldige andre fortjenester, om hvilke
der overfor os aflægges et for Dig rosværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at
vise Dig nådig gavmildhed. Da derfor det kanonikat og den præbende
ved Lunde kirke, som Karl Kjeldsen, fordum kannik ved samme kirke,
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besad, så længe han levede, ved hans død, som fandt sted for nylig ved
pavestolen, nu vides at være ledige ved samme sæde, og ingen uden vi
kan råde over dem denne gang, fordi vi længe før denne vakance specielt
har reserveret alle kanonikater og præbender og øvrige kirkelige embeder,
som da var ledige ved nævnte sæde eller senere blev ledige, for vor over
dragelse og rådighed, og fra da af erklærede det for ugyldigt og mag
tesløst, om nogen, uanset hans myndighed, med eller uden kendskab
hertil, skulde forsøge at handle anderledes i denne sag1), vil vi i betragt
ning af disse dine fortjenester og af hensyn til vor elskede søn Hugo, kardinalpresbyter af St. Lorenzo i Damaso, som ydmygt går i forbøn for Dig
hans kære kapellan hos os i dette anliggende, vise dig en særlig nåde og
overdrager dig med apostolisk myndighed omtalte ledige kanonikat og
præbende med fuld kanonisk ret og med alle deres rettigheder og tillig
gender og giver dig ligeledes provision på dem, idet vi — hvad det også
er — erklærer det for ugyldigt og magtesløst (--- )2), uanset alle her
imod stridende bestemmelser og sædvaner ved samme kirke (—)2) op
nåelse af kanonikater og præbender (--- )2) og uanset om vor ærværdige
broder ærkebiskop (Peder) og vore elskede sønner i kapitlet i Lund eller
nogen anden, i fællesskab eller hver for sig, har fået bevilget af fornævnte
sæde, at de ikke er forpligtet til eller kan tvinges til modtagelse eller pro
vision af nogen, og at kanonikater og præbender ved samme kirke eller andre
kirkelige embeder (—)2) i egen person, eller uanset at Du vides at besidde et
kanonikat og en præbende i Lübeck kirke. Intet menneske må bryde dette
vort overdragelses-, provisions-og bestemmelsesbrev eller (--- )2). Givet i
Avignon 23. november i vort pavedømmes 2. år.
1) jf. nr. 266 note 1. — 2) for de forkortede formler se nr. 227.

1343. 23. november. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger patriarken af Jerusalem, bispen af Triest og dekanen i
Lincoln at indføre Franciscus lacobi af Aquila i det kanonikat og den præbende i

Lund, som er blevet ledig ved Karl Kjeldsens død.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^il de ærværdige brødre .., patriark af Jerusalem, .., biskop af
JL Triest, og vor elskede søn .., dekan ved kirken i Lincoln, hilsen.
Din boglige lærdom o. s. v. indtil en præbende i Lübeck kirke1). Derfor
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pålægger vi Eder, at I eller to eller en af Eder personligt eller ved en anden
med vor myndighed indfører samme Franciscus eller hans befuldmægtigede
i hans navn i korporlig besiddelse af kanonikatet og præbenden og deres
rettigheder og tilbehør, og at I forsvarer ham efter indførelsen, idet I
fjerner enhver uretmæssig besidder, og lader ham eller nævnte befuld
mægtigede i hans sted optage i nævnte kirke til samme præbende som
kannik og broder, idet I anviser ham plads i koret og sæde i kapitlet ved
omtalte kirke med fuld kanonisk ret og sørger for (—)2). Givet som oven
for1).
1) jf. nr. 398. — 2) for den forkortede formel se nr. 228.
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Daniel Ubbesen, borger i Lund, erklærer, at hans broder Jens Ubbesen inden
sin død gentagne gange har erkendt, at Lars Jonsen har betalt sin og broderen Henrik
Jonsens gæld til ham, hvorfor Daniel Ubbesen erklærer deres gældsbrevefor ugyldige.
Afskrift i Lundebogen.

aniel Ubbesen1), borger i Lund, Jens Ubbesens broder og rette ar
ving, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør med dette brev vitterligt for såvel nulevende som tilkommende,
at min fornævnte, elskede broder Jens Ubbesen — salig ihukommelse —
såvel under sin sygdoms vekslende faser, som da han lå på sit yderste, ofte
i min og flere andre troværdige mænds nærværelse erkendte, at den gode
mand Lars Jonsen helt og fuldt havde betalt ham alle penge og alt hvad
han nogensinde havde skyldt ham, så vel 200 mark penge, for hvilke han
ved sit åbne brev havde pantsat ham Gythelykke og andet af sit gods,
som 200 mark penge, for hvilke han havde åbent brev af begge de to
fornævnte brødre, nemlig Lars og Henrik, samt desuden 14 mark penge,
som Lars Jonsen alene skyldte ham, samt at han bad om, at deres åbne
breve angående ovennævnte totalsum og alle deres andre breve, hvis der
blev fundet sådanne, måtte blive leveret fornævnte brødre tilbage. Derfor
erklærer jeg, fornævnte Daniel, min fornævnte broders rette arving, efter
hans fornævnte erklæring og anmodning fornævnte brødre Lars og Henrik
og deres arvinger ganske fri og undskyldte at være for alle fornævnte penge
og al anden gæld, som har været dem imellem, idet jeg fuldstændig til
intetgør og omstøder fornævnte brødres åbne gældsbreve til min fornævnte
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broder, hvert og et. Jeg forpligter mig også med dette brev til at holde
fornævnte Lars og Henrik skadesløse for ethvert tab, som de måtte på
drage sig på grund af fornævnte gæld. Til vidnesbyrd herom er mit segl
tillige med segl tilhørende de gode mænd, herrerne Holger Pedersen,
provst i Lund, herr Hågen Tuesen, kannik, Lundegårds official, Peder
Iversen, kannik i Ribe, Lars Pedersen præst, foged i Lund, Strange Jen
sen, Gynter Thomsen, Tord Jonsen og Eskil Nielsen, borgere i Lund,
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1343 dagen før jomfruen
St. Katrines dag.
1) jf. nr. 397.

1343. 1. december. Avignon.

401

Pave Clemens 6.s rundskrivelse til ærkebisperne, deriblandt ærkebispen af Lund,
om at han til fordel for det planlagte korstog mod tyrkerne har udskrevet en tiende
afgift af alle gejstlige indtægter i de næste tre år.
Vidisse af 1345 15. maj i rigsarkivet.

1343. 16. december. Avignon.

402

Pave Clemens 6. bevilger, at klerken Henrik Koesfeld fra Lübeck må få det
provisionsbrev, som han den 10. maj havde opnået på biskop Henrik af Slesvigs

tidligere præbende i Hamborg, fornyet på grund af den formelle mangel ved dette,

at Henrik først en halv snes dage efter udstedelsen af provisionsbrevet var blevet

viet til biskop, og præbenden således formelt ikke var ledig den 10. maj.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

øjhellige fader! Tidligere, nemlig sidst forgangne 10. maj, har I med
apostolisk myndighed ved provision tildelt Henrik Koesfeld, klerk i
Lübeck, en præbende ved kirken i Hamborg i Bremen stift, som da sagdes at
være ledig ved vielsen af herr Henrik, biskop af Slesvig, uden at han
havde søgt om eller fik et kanonikat samtidig hermed. Men da, høj
hellige fader, omtalte præbende ikke var ledig nævnte datum, eftersom
nævnte biskop da ikke var viet, men blev viet inden 10 dage derefter,
ansøger nævnte Henrik ydmygt om, at I — for at han kan nyde frugten
af denne nådesbevisning — vil værdiges i denne sag at befale, at der op
sættes brev om reservation af nævnte præbende med kanonikat for samme

H

Nr. 403

1343
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klerk i henhold til, at de blev ledige på grund af vielse eller på anden vis,
med undtagelse af nævnte biskops, dengang udvalgt biskops, død, og at
dette brev udfærdigedes i overensstemmelse med hvad der er sædvane og
med de »uanset«1), som står i nævnte ansøgning, der er påtegnet af Eders
højhelligheds hånd, og med (indsættelse af) eksekutorer2). — Lad det ske.
R(ogerii)3). Givet Avignon den 16. december i det andet (pontifikats) år.
1) jf. for eks. provisionsformlerne i nr. 227. — 2) d. v. s. eksekutionsbrev til visse per
soner om at indføre ham i kanonikatet. — 3) Formlen for den pavelige bevilling af ansøg
ninger. R(ogerii) = Petrus Rogerii, pave Clemens 6.s for- og efternavn.

1343. Ribe.

403

Herman, som nu opholder sig i Ribe og som er søn af Johan af Nien
burg, borger i Bremen, giver sit samtykke til sin faders salg1) af en fjerding jord
i Neuenlande ved Bremen til dekanen ved St. Ansgarkirke i Bremen. Givet i Ribe
i det Herrens år 1343.
Efter Bremisches Urkundenbuch.

1) om faderens salg afjorden i Neuenlande findes flere breve fra 3. juni—24. juli, jf.
Brem. UB. II nr. 479.

1343.

404

Sofie (datter af Tue Rønnebæk og gift med Peder Kristiansen) skøder sit gods i

Freerslev,

Kannefelle og Leergrauæholt til Næstved St. Peders kloster.

Næstved St. Petri klosters registratur.

ofie1) overdrog klosteret alt sit gods i Freerslev, Kannefelle og Leer
grauæholt og skødede det i klosterets skød til evig besiddelse til frelse
for sin sjæl. 1343.

S

1) jf. nr. 226.

1343.

405

Niels Jonsen erkender at have fået overdraget Nygård m. m. på livstid af Øm
kloster.
Skanderborgske registratur.

iels Jonsens brev, hvorved han bekender at have Nygård, Græsballe,
Stabel og Søballe på livstid af Øm kloster. Givet 1343.

N
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Nr. 410

1343.

406

Gunhildsen skøder sit gods i Vrads til Øm kloster.
Skanderborgske registratur.

age Gunhildsens skøde på sit gods i Vrads, som han har givet til Øm
. kloster. 1343.

A

1343.

407

Kong Valdemar 4. Atterdag giver herr Mogens Dal brev på gods i Låstrup.
Viborg stifts registratur.

ong Valdemars brev1) på noget gods i Låstrup og møllen med mere
til herr Mogens Dal sammen med mere gods o. s. v. År 1343.

K

1) rettertingsbrev?

1343.

408

Gods i Gudingholm pantsættes på kong Valdemars retterting.
Viborg stifts registratur.

t latinsk pantebrev på gods i Gudingholm, pantsat på kong Valde
mars retterting. 1343.

E

409

1343.
Jens Skåning pantsætter Niels Urne sit gods i Magleby og Stigsnæs.
Roskildegårds registratur.

ens, kaldet Skånings pantebrev til Niels Urne på sit gods i Magleby og
Stigsnæs for 50 mark lybsk. 1343.

J

1343.

410

Et brev angående det gods, som prinsesserne Agnes og Jutta gav til Agnete klo
steret i Roskilde.
Roskilde Agnete klosters registratur.

ndnu et brev sammenfæstet dermed1) lydende på det gods, som de to
kongedøtre gav til klosteret. 1343.

E

1) d. v. s. med 1328 3. februar, jf. DRB II 10 nr. 5.
3. Række. 1.

22
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Biskop Niels af Odense stadfæster privilegierne for skolen i Odense,
a) referat af Hamsfort og b) af Jakob Bircherod.

a:

Bisp Niels af Odenses stadfæstelse på samme skole og kirke1).
b:

I året 1343 blev skolens privilegier stadfæstede af biskop Niels, som tillige
forbedrede skolens indtægter2).
1) jf. nr. 412. — 2) Bircherod fortsætter: med 1537 rigsdaler ( !), og om denne biskops gav
mildhed imod skolen låses i bispekrøniken (Hvitfeld) f 40, (Hvitfelds ord lyder: Han lagde

mere rente til skolen i Odense end hans forgænger Peder havde givet).

[1343?p).

412

Biskop Niels af Odense udnævner broder Henneke til skoleforstander i Odense og
sognepræst i Særslev,
Referat af Hamsfort,

remdeles et brev af broder Niels, biskop af Odense om, at han på
livstid har indsat en broder2) ved navn Henneke ved fornævnte
skole3) og som sjælesørger i det samme sogn4). Fremdeles bestemte han,
at efter Hennekes død eller frivillige afkald skulde en belæst og egnet
kapitelbroder — og ikke nogen udenfor kapitlets kreds — beskikkes til
skoleforstander, sålænge der sammesteds kan findes en passende og vel
egnet person.

F

1) sandsynligvis udstedt samtidig med foregående nummer. — 2) d. v. s. kapitel
broder. — 3) jf. DRB II 5 nr. 302. — 4) d. v. s. Særslev.

1343.

413

Præsten i Fangel sælger en gård i Kallerup til St, Gertruds gilde i Odense,
To referater af Vedel Simonsen.
a:

ingsvidne samt præstevidne, at præsten i Fangel 1343 solgte forstan
derne for St. Gertruds gilde en gård i Kallerup. 14101).

T
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Tillæg,

Nr. 102 A

i:

1343......... eksisterede allerede St. Gertruds gilde i Odense, thi da solgte
præsten i Fangel til forstanderen for St. Gertruds gilde i Odense, Henneke
Lyteke2) Jyde, sin gård i Kallerup syd for Odense...........
1) rimeligvis årstallet fra en vidisse 1410 af brevet 1343. — 2) måske Lydikesen.

414

1343.
Biskop Jens af Roskilde skænker to møller til helligåndshuset i Roskilde.
Omtalt i Hofman, Fundationer VII 311.

året 1343 skænkede broder Jens, biskop af Roskilde, til helligåndshuset
ved St. Laurentius’ kirke i Roskilde to møller, kaldet Hedemølle, til
de fattiges underhold sammesteds. Til gengæld herfor skænkede han
bispebordet andet gods, nemlig i Starreklinte og Vejleby nær Dragsholm
og i Solrød og andetsteds, hvilket gods han havde erhvervet ved sin drif
tighed.

I

1343 u. d. Michelsen, Nordfriesland p. 283—84, Reg. Dan. nr. 2243—2246. Kilden er
Kalundborgske registratur (1476), trykt ÆA I 4—5, og årstallet 1363.

TILLÆG.
1340.

102 A

Niels Knudsen af Svanholm pantsætter to gårde i Svogerslev til Gerlak Frie,
borger i Roskilde.
Referat i rigsarkivet.

....... hvilke næst forbemeldte gårde1) af Niels Knudsen til Svanholm i
året 1340 er pantsat til en borger i Roskilde ved navn Gerlak Frie og
fra ham siden igen er kommet til Ivonis alter, men ved sidste mageskif
te er kommet til Pauli alter, som et latinsk brev på samme to gårde
yderligere meddeler, hvilke heller ikke ord for ord kan læses.
1) forstanderen for Pauli alter i Roskilde domkirke beretter i henhold til kgl.
åbent brev af 1666 25. januar »om dem, som pro officio nyde gejstligt gods og em
bede«, hvorledes alteret har afstået to gårde Gundsølille og Store Valby mod at få
to øde gårde i Svogerslev: »tvende øde jorder i Svogerslev, som Rasmus og Peder
Knudsen tilforn havde i brug, hvilke næstforbemeldte gårde« o. s. v.
22*

PERSON- OG STEDNAVNE

REGISTRE

VEJLEDNING
Registrene er delt i person- og stednavneregister. Ved personnavnene,
der er ordnet alfabetisk efter fornavne — hvorved å af hensyn til tidligere
registre indenfor Danmarks Riges Breve står foran a — oplyses stilling
eller egenskab, i hvilke en person forekommer i nærværende bind. — Ved
stednavne er såvidt muligt oplyst deres beliggenhed, for de daværende
danske lokaliteter i de nuværende amter og herreder eller i herrederne i
Skåne, Halland, Blekinge og Sønderjylland (syd for den nuværende grænse),
for de udenlandske lokaliteter i de nuværende lande, hvor dog ikke er
taget hensyn til forandringerne efter 2. verdenskrig. Udenlandske lokali
teter, der kun forekommer i forbindelse med personnavne (slægtsnavne),
er anført under disse. Stjerne foran et navn i stednavneregistret angiver,
at den pågældende lokalitet ikke har kunnet identificeres.

FORKORTELSER
a. = amt. h. = herred. Sdrj. = Sønderjylland syd for den nuværende
grænse. N. = Nørre S. = Sønder V. = Vester 0. = Øster.

PERSON NAVNE RE G ISTER
A og A
Abo se Peter.
Åge: : 1. Å. Låle, fæster i Rödinge. 1342:
252. — 2. Å. Gunhildsen, skøder gods til
Øm kloster. 1343: 406. — 3. Å. Jensen,
skånsk væbner. 1340: 51. — 4. Å. Pedersen,
skånsk væbner. 1340: 51.
Åstred, Eriksen, besegier Peder Bruns pante
brev. 1343:320.
Abbethrode se Johan.
Abel, fhv. konge. 1343: 379.
Absalon Ågesen, Mogens Skånings svoger.
1343: 300.
Adolf: 1. A. 7., greve af Schauenburg. 1340:
36, 41. 1342: 259. — A., søn af grev Ger
hard 3. af Holsten. 1340: 25 (anonym).
Adrian Breyde, holstensk væbner. 1341: 195.
Advocatus se Henrik.
Agnes: 1. A., datter af Erik 4. Plovpenning.
1343: 410. — 2. A., datter afJens Ubbesen
i Lund. 1342: 222.
v. Ahlefeld se Benedikt.
Albern se Albrecht.
Albert: 1. A., hr., kantoren i Roskildes klerk.
1342: 222. — 2. A., betænkes i Svend Olufsens testamente. 1341: 149. — 3. A. Moltke,
lensmand på Dronningholm. 1342: 285. —
4. A. v. Varenholte, præst i Kampen.
1343: 347Albrecht, Albern: 1. A. 4., hertug af SachsenLauenburg. 1340: 10, 11, 25, 36, 37, 39,
40, 41, 43, 47, 48, 60, 63. 1341: 134, 195.
1342: 259. — 2. A. 2. (1), fyrste af Meck
lenburg. 1340: 31, 36, 39, 40, 41, 42, 54,
55, 79- 1341* H2- 1342: 242, 243, 260,
261. 1343: 317, 339. — 3. A. Hordewich,
klerk i Lübeck. 1343: 327. — 4. A. v. We
stensee, holstensk væbner. 1340: 23. —

5. A. (Albern) v. d. Wisch, holstensk ridder.

1340: 46.
v. Aldenburg se Didrik.
v. Alwen se Robert.
v. Alverstorp se Nicolaus.
Alwin v. d. Stein, borger i Lübeck. 1342:
277*
Amandus, kannik i Århus. 1341: 197.
Ammentrost se Rotger.
Anders, Andreas. I. Gejstlige: 1. A., udvalgt
biskop af Børglum. 1343: 343. — 2. A.,
abbed i Ås. 1343: 387. — 3. A., abbed i
öved. 1343: 387. — 4. A., abbed i Lyse
kloster i Norge. 1341: 203. — 5. A., prior
i Dalum. 1340: 85. — 6. A., sakristan i
Roskilde. 1340: 27, 28. 1342: 222. — 7. A.,
præst i Barsebäck. 1343: 305. — 8. A.,
præst i Bro. 1342: 270.
II. Verdslige: 1. A., fæster i Kabbarp.
1340: 33. — 2. A. Ågesen, høvedsmand hos
de holstenske grever. 1342: 279. — 3. A.
Andersen, på Vendsyssel sysselting. 1343:
297. — 4. A. Hage, adelsmand. 1341: 152.
— 5. A. Ingvarsen, pantsætter gods i Solrød.
1340: 16. — 6. A. Jensen af Estrup, væbner.
1340: 47, 48. 1341: 129. — 7. A. Jonsen,
har pantsat gods i Årslev. 1343: 382. —
8. A. Knudsen, skøder Harlev mølle til prior
Asser. 1340: 26. — 9. A. Krog, skøder gods
i Særslev til St. Knuds kloster i Odense.
1340—48: 105. — 10. A. Mogensen, kvit
terer Niels Hak for 11 (15) mark skånsk.
1340: 45. — 11. A. Nielsen, ridder. 1341:
149. — 12. A. Nielsen af Visborg. 1343—44:
354. — 13. A. Olufsen, på Framlev her
redsting. 1340: 26. — 14. A. Ovesen, væbner. 1341: 172, 175, 176. 1343: 343. —
15. A. Pedersen af Granslev. 1343: 319,

Anders—Bertram
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342, 348, 353, 354. — 16. A. Pedersen
Stygge, ridder. 1342: 259, 270. — 17. A.
Smith, fæster i Fjärdingslöv. 1340: 33. —
18. A. Thoresen, fæster i Buddinge. 1342:
245Ankerman se Henrik.
Anund: 1. A. Finvidsson, svensk ridder.
1343: 384. — 2. A. Sture, svensk ridder.
1342: 210. 1343: 384.
de Aquila se Franciscus.
Arnold: 1. A., betænkes i Svend Olufsens te
stamente. 1341: 149. — 2. A. v. Bardewik,
rådmand i Lübeck. 1343: 380. — 3. A. v.
Essen, rådmand i Stralsund. 1342: 275. —
4. A. Ghiseler, borger i Lübeck. 1342:
277. — 5. A. v. Goldenstede, rådmand i
Stralsund. 1342: 259. — 6. A. Guzehals,
borger i Stralsund. 1342: 275. — 7. A. v.
Mölln, borger i Wismar. 1342: 271. — A.
Redwisch, borger i Rostock. 1342: 279.
Arvid Michelsson (vistnok svensker): 248.
Asgot Nielsen, i Himmersyssel. 1343—44:
354«
Asser: 1. A. af Eskilsø, præst. 1340: 27, 28. —
2. A., præst og prior i Ring. 1340: 26. —
3. A., Svend Olufsens svend. 1341: 149. —
4. A. Apisen af Vitten. 1343: 304. — 5. A.
Bugge, på Varde Sysselting. 1342: 278. —
6. A. Degn, byfoged i Malmø. 1340: 67. —
7. A. Krage, borger i Slagelse. 1341: 147. —
8. A. v. Neuhof (de Noua Guria), estnisk
væbner. 1340: 59. 1343: 321, 322, 376.
v. Axekow se Johan,
v. Aydes se Lippold.

B
Bådt Alkilsen (bonde på Langeland): 163,
173Babbe se Henrik, Peter.
Bagge se Peder.
Baggendorp se Johan, Tideke.
Baldvin Vetteroggen, borger i Stralsund.
1342: 275.
v. Bardewik se Arnold.
Barnim: 1. B. 3., hertug af Pommern-Stettin.
1340: 36, 39, 40, 41. — 2. B. 4., hertug af
Stettin-Wolgast. 1342: 263.
Bartholomæus v. Vellin, estnisk ridder. 1340:

59*
Basse se Jakob.
v. Baumgarten se Gerlak.
Beate,
hertug Albrecht 4. af SachsenLauenburg. 1340: 63.
Beckere se Johan.
Bekerwitz se Hinzeke.
Bekeshovede se Henrik.
Benedikt (se også Bent): 1. B. 12., pave.
1341: 143, 164, 174, 202. 1342: 266. 1343:
359, 360. — 2 B. v. Ahlefeld den ældre, rid
der. 1341: 171, 186. 1342: 263, 279.
Benedikte: 1. B., ^Jens Mogensen. 1340: 88.
— 2. B., Jens Ubbesens tjenestepige. 1342:
222.
Bennike: 1. B., kannik i Lund. 1341: 155,
168. 1343: 305. — 2. B., junker, betænkes i
Svend Olufsens testamente. 1341: 149. —
3. B. Move, borger i Wismar. 1342: 272. —
4. B. Wolf, brandenburgsk væbner. 1342:
263.
Bent, Bengt (se også Benedikt): 1. B. Arvidsen i Halland. 1341: 191. — 2. B. Eskilsen
i Veka. 1340: 35. — 3. B. Puke, svensk
adelsmand. 1342: 248. — 4. B. Saksesen,
fæster i Holmby. 1341: 149. — 5. B. Tuesen,
fæster i Hofterup. 1343: 305. — 6. B. Tygesen, væbner. 1340: 97.
v. Berendshagen se Willeke.
Berengar, Heile, brandenburgsk marsk.
1340: 15.
Berlin se Herman.
Bernhard: 1. B. 3., fyrste af Werle. 1342:
259. — 2. B. v. Degetow, borger i Wismar.
1342: 272. — 3. B. Roschen, borger i Rostock. 1342: 279. — 4. B. Thoreyda, estnisk
vasal. 1343: 322. — 5. B. Wiese, borger i
Rostock. 1342: 279.
Bernitt se Didrik.
Bertold: 1. B. Frese, borger i Rostock. 1342:
279. — 2. B. v. Lechtes, estnisk ridder.
1340: 59. — 3. B. Tylenson, borger i Ro
stock. 1342: 279.
Bertoldi se Henrik.
Bertram: 1. B. Kule, holstensk høvedsmand
i Danmark. 1342: 275, 279. — 2. B. v.
Parenbeke, vicehøvedsmand i Reval. 1343:
321. — 3. B. Rode, holstensk væbner.

Bertram—Criwitz
1341: 195. — 4. B. Vorrad, rådmand i Lü
beck. 1342: 277.
Beseler se Herman.
Beyenfleth se Helrik og Lange Beienfleth.
Birger: 1. B. Orkesen i Hall and. 1340: 97. —
2. B. Magnusson, svensk ridder. 1343: 384.
Birgitta Birgersdatter,
Ulf Gudmarsson.
1341: 158.
Bisthorst se Nicolaus.
Bittertod se Johan.
Blanc se Johan.
Blanca, svensk dronning. 1340: 50, 51. 1341:
127. 1343: 387.
Bland se Johan.
Blek se Niels.
Blockesberg se Leveselle.
Blome se Herman.
Bo: 1. B., biskop af Växjö. 1343: 387. — 2.
B., abbed i Vitskøl. 1340: 6. — 3. B. Eskilsen Falk, væbner. 1340: 77, 94. 1343: 343.
— B. Jensen, væbner. 1343: 343. — 5. B.
Ovesen, afstår gods til Næstved kloster.
1340:87. — 6. Røgysen (Rothgersen),fæster
i Æthelshøgh. 1342: 283.
Boitin se Henneke, Hinzeke.
Bokholt se Gerike, Henrik, Johan, Lars (Lau
rentius) .
Bole Peter Stiensen (Stensen), på Femern.
1341: 184.
Bonaventura de Adria, biskop Jens af Ros
kildes befuldmægtigede ved kurien. 1342:
234Bonde Jonsen, arving efter Morten Due.
1343: 396.
Bonde se Jon.
v. d. Borch se Henrik.
Bordeke, borger i Rostock. 1342: 279.
Borsin se Köneke.
v. Bortfeld se Gebhard.
Bowerstorp se Lydeke.
Brand v. Wendorf, borger i Wismar. 1342:
271.
v. Bremen se Johan, Willeke.
Bremer se Johan.
Breyde se Adrian, Burchard, Henneke, Hen
rik, Markvard, Otto.
Brockdorf se Eggert, Heine, Hund, Kreje,
Markvard, Nicolaus.

345

Broder Degn, fhv. kannik i Århus. 1343:
304Brok se Esger.
Brokremen se Peter.
Brothagen se Peter.
Brugehane, holstensk høvedsmand i Dan
mark. 1342: 279.
Brun se Mads, Niels, Peder.
Brun: 1. B. vam Ouere, borger i Köln. 1342:
277. — 2. B. Holde, borger i Lübeck. 1342:
277v. Brunkhorst se Giselbert.
Brusow se Herman.
v. d. Brügge se Sigfred.
Brüsehaver se Machorius.
v. Buch se Johan.
v. Buchwald se Sigfred, Volrad.
Buck, kromand i Kampen (Holsten). 1349:
277Buddinge se Niels.
Bug se Jens.
Bugge se Asser, Jens, Niels.
Bugislav: B. 5., hertug af Pommern-Wolgast.
1341: 129, 131. 1342: 263.
Bukow se Eggert, Hartvig.
Bulensone se Hans.
Burchard: 1. B. v. Dreyleven, ordensmester i
Livland. 1341: 143, 164. 1343: 329. —
2. B. Breyde, holstensk høvedsmand i Dan
mark. 1342: 279.
Burgwall se Henrik.
Butze se Niels.
Buzel se Tyge.
Buxstock se Henrik.
Bymand se Godskalk, Henneke.
Bæg se Jens.
Bæger se Jakob, Jens.
Barman se Tideman.
C

Cecilie Herlugsdatter, priorisse i Agnete klo
ster i Roskilde. 1343: 375.
Clemens 6., pave. 1342: 224, 227, 228, 229,
230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 266, 267,
268, 325, 326, 327, 328, 331, 359, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 367, 371, 378, 398,
399, 401, 402; se også Klemens.
Criwitz se Henneke.

Då—Erik
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D

Då se Lars, Peder.
Dal se Mogens, Niels.
Dampe se Jens.
Dan Niclisson, svensk høvedsmand i Finland.
1343: 324Daniel: 1. D. Nielsen, klerk i Odense stift.
1342: 236. — 2. D. Ubbesen, borger i Lund.
1343* 397, 4°°v. Dassel se Johan.
v. Degetow se Bernhard.
Degn se Asser, Broder, Jens, Palle, Tord.
v. Dersekow se Johan.
Detlev: 1. D. Rumeschotele, borger i Wis
mar. 1342: 271. — 2. D. Swanke, borger
i Wismar. 1342: 271 — 3. D. Sehested, lens
mand på Gottorp. 1340: 46.
Didrik: 1. D., præst i Simmerbølle. 1341: 163,
173. — 2. D., borggreve af Aldenburg, høj
mester for den tyske orden. 1341: 171. —
3. D. Bernitt, borger i Rostock. 1342: 279.
— 4. D. Grull, borger i Rostock. 1342: 279.
— 5. D. Horn, rådmand i Rostock. 1342:
279. 1343: 317. — 6. D. Howeschild, bor
ger i Rostock. 1342: 279. — 7. D. Kulemann, borger i Ribnitz. I342(?): 225. —
8. D. Lasche, borger i Wismar. 1342: 272.
— 9. D. v. Malchin, borger i Rostock.
1342: 279. — 10. D. Schütz, borger i Ro
stock. 1342: 279. — 11. D. Tolk, estnisk
ridder. 1343: 321, 322, 376. — 12. D., søn
af bageren Bernhard i Rostock. 1342: 279.
Dissow se Mann.
Ditmar: 1. D. Gramelow, borger i Stralsund.
1342: 275. — 2. D. Sale, borger i Rostock.
1342: 279. — 3. D. Schulop, skatmester
ved kirken i Schwerin. 1342: 268.
v. Dolen se Valdemar.
Dose v. Godendorp, holstensk væbner. 1340:
72. 1342: 259, 277.
Dovekatte se Henrik.
Dozenrode, holstensk adelsslægt. 1342: 277.
Drower se Peter.
Drukken se Niels (både under gejstlige og
verdslige).
Due se Jens, Morten, Niels Jensen, Peder.
Dulmen se Willeke.

Dus sejens.
Dørsvend se Lali.

E
Ebbe: 1. E., præst i Starup. 1342: 2 78. — 2. E.
Galt, ridder. 1341: 129. — 3. E. Nielsen,
på Vendsyssel sysselting. 1343: 297. —
4. E. Nielsen, borger i Ribe. 1341: 177.
Eberstein se Henrik Albertsen.
Edle, Peder Nielsen af Knutstorps moder.
1342: 216.
Edvard 3., konge af England. 1340: 75.
1342: 264.1343: 341.
Eggert: 1. E. v. Alverstorp, holstensk væbner.
1340: 10, 11. — 2. E. Brockdorf, holstensk
ridder. 1342: 275, 279. — 3. E. Bukow,
borger i Wismar. 1342: 272. — 4. E. Korteelen, borger i Wismar. 1342: 271. — 5.
E. Moltke, væbner. 1341: 195. — 6. E.
Nannesen, klerk i Slesvig stift. 1342: 241.
Egidius, falkoner i Hamborg. 1342: 276.
Eichhorst, borger i Lübeck. 1342: 277.
Eizo se Konrad.
Eler. 1. E. v. Kiel, holstensk væbner. 1342:
279. — 2. E. Niendorf, borger i Stralsund.
1342: 275.
Elene ~ Jens Ubbesen i Lund. 1342: 222.
Elif, fæster i Lilla Harrie. 1343: 300.
Elisabeth: 1. E., Albrecht 4. af Sachsens
moder og gift 2. gang med kong Erik Kri
stoffersen. 1340: 63. — 2. (E.), datter af
grev Gerhard 3. af Holsten. 1340: 25. —
3. E., enke efter hertug Vartislav 4. af Pom
mern-Wolgast. 1343: 331. — 4. E. ~ Karl
Pedersen. 1341: 207.
Elmuz sejens.
Embeke se Henrik.
Emeke: 1. E. Sandberg, holstensk væbner.
1342: 279. — 2. E. v. Wonsfleth, holstensk
ridder. 1340: 47, 48. 1342: 259, 279.
Engelbert: 1. E. v. d. Herte, borger i Köln.
1342: 277. — 2. E. v. Tisenhusen, livlandsk
ridder. 1343: 329.
Erik: 1. E., konge (hvilken?) af Danmark.
1340—75: 122, 124. — 2. E. 6. Menved.
1340: 5, 29, 36, 102. 1341: 142. 1343: 317,
373- — 3. E. 1., hertug af Sachsen-Lauenburg. 1340: 31, 60. — 4. E. 2., hertug af

Erik—G er har d
Sachsen-Lauenburg. 1340: 31. — 5. E.,
søn af kong Magnus af Sverige. 1340: 51.
1343: 387. — 6. E. Barnumsen, væbner.
1343: 343, 386. — 7. E. Meinekesen, pant
sætter gods til Jakob Bæger. 1342: 288. —
8. E. Nielsen, væbner. 1341: 132, 140.
1343: 343» 386. — 9. E. Pedersen, væbner i
Skåne. 1340: 51.
Eringisle Jonsson, svensk ridder. 1342: 210.
Erland: 1. E. Kalv, væbner. 1343: 297 (note
2). — 2. E. Turesen, foged i Lund. 1342:
218. 1342—65: til Bjällerup: 294.
Erling Vidkunnsøn, norsk ridder: 1340: 9.
1343: 349*
Esbern: 1. E., hr., betænkes i Ingerd Pedersdatters testamente. 1341: 196. — 2. E.,
præst i Veka. 1340: 35.
Esche se Mathias.
Esger: 1. E. Brok (fejl for Krok?, se E. Ebbe
sen Krok), væbner. 1331: 129. 1343: 386.
— 2. E. Ebbesen Krok, væbner. 1341: 132.
1343: 343 (se også Esger Brok). — 3. E.
Frost, ridder. 1343: 343, 386. — 4. E.
Storm, har en gård i Visbjærg i pant.
1342: 231. — 5. E. Sæk, betænkes i Svend
Olufsens testamente. 1341: 149.
Eskil: 1. E. Lyng, på Hindsted herredsting.
1343: 352. — 2. E. Nielsen, borger i Lund.
1340: 67. 1343: 400.
v. Essen se Arnold, Herman.
Estrid, tjenestepige hos Jens Ubbesen i Lund.
1342: 222.
Everhard: 1. E. v. Letzenitz, rådmand i
Greifswald. 1343: 339. — 2. E. v. Mekes,
estnisk væbner. 1341: 170. — 3. E. Russen
berg, rådmand i Lübeck. 1342: 277. — 4.
E. v. Stiten, borger i Wismar. 1342: 271. —
5. E. Wesler, borger i Rostock. 1343: 317.
— 6. E. v. Vreden, borger i Rostock. 1342:
279-

F
Fahren se Rudolf.
Falck Schmid, borger i Rostock. 1342: 279.
Falk se Bo, Peder.
Falster se Jakob.
Fikke: 1. F. Meye, borger i Wismar. 1342:
271. — 2. F. Hurleye, borger i Lübeck.

347

1342: 277.
Fink se Konrad.
Fleegh se Markvard.
Flæb se Jakob.
Folke, abbed i Nydala kloster. 1343: 387.
Franciscus: 1. F. Jacobi af Aquila, kannik i
Lund. 1343: 398, 399. — 2. F. de Tuderto,
kannik i Todi. 1343: 365.
Franz se Jens.
Fredenbeke se Odvard.
Frederik: 1. F., biskop af Kammin. 1340:
42. — 2. F. Odilie, kannik i Bremen. 1342:
268. 1343: 306, 326. — 3. F. v. Lochen,
marsk og ridder. 1341: 129, 132, 171, 175,
176, 179, 183. 1342: 246, 263.
Freitag se Godskalk, Henrik.
Frende: 1. F., fæster i Bollerup. 1340: 24. —
2. F. Karlsen, indsat som testamentseksekutor i fru Ingerd Pedersdatters testamente.
1341: 196.
Frender, Frenderus, biskop af Strängnäs.
1343: 384. 387Frese se Bertold.
Frie se Gerlak.
Friis sejens, Knud, Peder.
Froder Frodesen, pantsætter en gård i Ludserød. 1340: 8.
From se Jakob.
Fromold v. d. Vifhusen, kannik i Riga. 1342:
277.
Frost se Esger.

G
Galenbek se Otto.
Galt se Ebbe.
Gebhard v. Bortfeld, johanniterbroder og
kansler. 1340: 42. 1341: 171.
Ged se Jens.
Georg Wittenbeke, rådmand i Wismar. 1342:
259- 1343: 339«
Gerbo se Peder.
Gerding se Sasse.
Gerhard: 1. G. 3., greve af Holsten. 1340:
1, 2, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 25, 31, 36, 47,
48, 60, 84. 1342: 271, 276, 277, 279. 1343:
393. — 2. G. 5., greve af Holsten. 1341:
195. 1342: 259, 262, 263, 273. — 3. G.,
greve af Hoya. 1340: 10, 11. — 4. G. Har-
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Gerhard—Günther

denack, borger i Lübeck. 1342: 277. — 5.
G. Mey, pantsætter gods i Forsinge. 1340:
95. — 6. G. v. Minden, borger i Lübeck.
1342: 277. — 7. G. v. Pöl, borger i Wismar.
1342: 271. — 8. G. v. Slawekestorp, borger
i Wismar. 1342: 271. — 9. G. Starkow,
biskop Hellemberts klerk. 1342: 268. —
10. G. v. Tois, estnisk væbner og kgl. råd.
1340: 59. 1341: 151, 170. 1343: 321. —
11. G. Witte, borger i Lübeck. 1342: 277
(p. 224). — 12. G., borger i Rostock. 1342:
279Gerike: 1. G. Bokholt, borger i Wismar
1342: 271. — 2. G. Wolf, brandenburgsk
råd og hofdommer. 1340: 15, 25. 1341:17t.
— 3. G., provst Henrik af Roskildes svoger.
1342: 222. — 4. G., i Jens Ubbesens tjene
ste. 1342: 222.
Gerlak: 1. G. Thomsen, kannik i Lund. 1341:
157, 159, 162. — 2. G. v. Baumgarten, råd
mand i Rostock. 1342: 279 (note 1). —
3. G. Frie, borger i Roskilde. 1340: 102 A
(p. 339)* — 4. G. Lebarth, rådmand i Re
val. 1340: 170. — 5. G. v. Luntstede, borger
i Rostock. 1342: 279. — G. G. Mungh, hol
stensk partigænger. 1342: 279.
Gertrud, enke efter Henze Lille i Viborg.
1342: 278.
Gerwin v. Nöre, borger i Rostock. 1343:
317v. Gherde se Henrik.
Ghiseler se Arnold.
Ghogelow se Köpke.
Giesewitt se Heideke.
Gischow se Henneke, Henrik, Jakob, Nico
laus.
Giselbert: 1. G., provst i Bremen og udvalgt
biskop af Halberstadt. 1340: 85. — 2. G.
v. Brunkhorst, tysk ridder (Edelherr).
1340: 10, 20.
Gisle Elineson, svensk ridder. 1340: 50.
Glob se Povl.
Glusing I
Henrik, Markvard, Puke.
Glysmg J
Gobelin, abbed i Gudvalla kloster. 1343:
318, 376.
Godeke: 1. G. Jakobsen, på Vendsyssel syssel
ting. 1343: 297. — 2. G. Mogensen, væb

ner. 1342: 250. 1343: 343. — 3. G. Winter,
borger i Rostock. 1342: 279.
Godendorp se Dose, Johan, Timme.
Godfred: 1. G., provst på Langeland. 1341:
163, 173. — 2. G., dekan i Reval. 1343:
376. — 3. G., prior i Eskilstuna. 1343: 387.
v. Godow se Wulf.
Godskalk: 1. G. Bymand, skøder gods til St.
Knuds kloster i Odense. 1342—54: 291. —
2. G. Freitag, borger i Rostock. 1342:
282. — 3. G. v. Kamen, borger i Rostock.
1342: 279. — 4. G. v. Lenepe, borger i
Stralsund. 1342: 275. — 5. G. v. Stove,
holstensk høvedsmand. 1342: 275, 279. —
6. G. v. Vellyn, rådmand i Lübeck. 1342:
277. — 7. G. Wotenike, væbner. 1343:
343*
Goldenstede se Arnold.
Gortze se Henrik.
v. Gotland se Ludolf.
Gotske Preen, grev Johan 3. af Holstens vasal.
1342: 275.
Gramelow se Ditmar.
Grawetop se Peter.
Gregers: 1. G., sakristan i Århus. 1343: 382.
— 2. G. Åstredsen (Hak). 1343: 305. —
3. G. Mogensen, ridder. 1343: 348, 353.
Groten se Johan.
v. d. Grube se Redeler.
Grubbe se Niels, Peder.
Gruli se Didrik, Henrik.
Grylle se Herman.
Gröpeling se Thomas.
Gudbjørn, fæster i Bollerup. 1340: 24.
Gudows søn, holstensk væbner. 1342: 277.
Gunnar, abbed i Varnhem. 1343: 387.
Gustav: 1. G. Arvidsson, svensk ridder.
1343: 384. — 2. G. Nilsson, svensk ridder.
1340: 50, 53. — 3. G. Tunesson, svensk rid
der. 1340: 50, 53. 1341: 158. 1343: 384.
Guzehals se Arnold.
Gynceke den ældre af Roskilde. 1343: 343.
Gynter Thomsen, borger i Lund. 1341: 159.
1343: 400; se også Günther.
Günther: 1. G., greve af Schwarzburg. 1340:
15, 25, 36, 39, 40, 41, 42. 1342: 259, 260,
261, 262. 1343: 339. — 2. G., greve af
Schwarzburg (fætter til nr. 1). 1340: 36.

Güstrow—Helvig
v. Güstrow se Henrik, Tideman.
Gøde, kantor i Ribe. 1340: 83. 1341: 177.
Gødeke Skrøder, borger i Roskilde. 1340: 27,
28.
de Gøtho se Mikkel.

H
Hågen: 1. H. Tuesen, kannik i Lund, official.
1343: 400. — 2. H., præst og hertug Valde
mar 3.S kapellan. 1340: 83. 1341: 136.
1342: 220. — 3. H., søn af Knud Porse.
1341: 131.
Håkon: 1. H. 5., konge af Norge. 1341: 199.
— 2. H., søn af kong Magnus af Sverige,
udvalgt konge af Norge. 1343: 349, 387. —
3. H., biskop af Bergen. 1340: 9. 1341: 128.
v. Hadeln se Wulf.
Hage se Anders.
Hahn se Johan.
Hak se Niels.
Hakke se Mads.
Halebere se Lydeke.
Hallermund se Henrik og Otto af Haller
mund.
Halvegge se Jakob.
Hamborg se Henneke og Henrik.
v. Hamm se Henneke.
af Hamæ se Wedekin.
Hanneke se Jakob Jensen.
Hans Bulensone, holstensk væbner. 1342:
277; se også Jens.
Harald Ulfsen, kannik i Lund. 1342: 266,
267.
Hardenack se Gerhard.
Hardenberg se Otto.
v. Haren se Willeke.
Harreke Brodersen, sælger gods på Femern til
hr. Nicolaus Alverstorp. 1341: 184.
Hartvig: 1. H., svensk stormand. 1343: 324.
— 2. H. Bukow, borger i Rostock. 1342:279.
— 3. H. Heest, holstensk væbner. 1342:
277. — 4. H. Krummedige, holstensk væb
ner. 1342: 279. — 5. H. Metzeke, tysk rid
der. 1342: 259. — 6. H. v. Reventlow,
holstensk ridder. 1340: 10, 11 1342: 279
(note 1). — 7. H. Wulf, holstensk væbner.
1340: 46.
Hase se Niels, Ove.

349

Hasenberg sejens.
Hasse: 1. H. Lasche, borger i Wismar. 1342:
271, 272. — 2. H. v. Wedel d. æ., brandenburgsk råd. 1340: 15, 25, 42. 1341: 132,
171 (drost).
Hassendorp d. æ., holstensk høvedsmand.
1342: 275 (= Hartvig Heest den ældre af
Hasseldorf?).
Hasten, Guidos søn, dekan i Kbh. 1343: 377,
383Havrekærve, fæster i Nors. 1343: 301.
Heest se Hartvig, Tideke.
Heggedal se Peder.
Heideke Giesewitt, borger i Rostock. 1342:
279Heikendorp, holstensk høvedsmand på Ravns
borg. 1342: 279.
Heile se Berengar.
Heine, Heineke: 1. H. Brockdorf, holstensk
høvedsmand i Danmark. 1341: 195. 1342:
217, 277, 279. — 2. H. Hund, holstensk
høvedsmand i Danmark. 1342: 279 ( =
Hund Brockdorf?, s. d.). — 3. H. Liidemann, borger i Wismar. i342(?)i 225. —
4. H. Pinnow, borger i Rostock. 1342:
279. — 5. H. Sattier, borger i Rostock.
1342: 279. — 6. H. Skarpenberg, ridder.
1340: 25. 1341: 129, 132, 171. — 7. H. Ves
by, borger i Roskilde. 1340: 27, 28. — 8.
H., apoteker i Rostock. 1340: 13.
Helge: 1. H. Assersen, borger i Lund. 1342:
253. — 2. H., Jens Ubbesens klerk. 1342:
222.
Hellembern v. Hetfeld, rådmand i Hamborg.
1342: 259. 1343: 339.
Hellembert, biskop af Slesvig. 1340: 69.
1341: 150, 202. 1342: 268. 1343: 306.
Helmold: 1. H. Lange, borger i Rostock.
1342: 279. — 2. H. v. Piessen, tysk ridder.
I342(?)t 290. — 3. H. v. Saghe, estnisk
ridder. 1340: 59. 1341: 151. 1342: 212.
1343: 321. — 4. H. v. Saghe, søn af nr. 3.
1342:212.
Helrik Beienfleth, holstensk høvedsmand i
Danmark. 1341: 195. 1342: 279.
Hel vig, datter af hertug Erik 2. af Slesvig,
~ Valdemar 4. Atterdag. 1340: 10, 11,
36, 47, 48. 1341: 171, 189.
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H emming—Henrik

Hemming: 1. H., ærkebiskop af Uppsala.
1343: 387. — 2. H., biskop af Åbo. 1343:
387. — 3. H., ærkedegn i Roskilde. 1340:
81, 82. 1341:152, 154, 179, 180.1342: 222.
Henneke: 1. H., skoleforstander i Odense.
1343: 412. — 2. H., barber. 1341: 149. —
3. H., borger i Rostock. 1342: 279. — 4.
H. Boitin, borger i Lübeck. 1342: 277.—
5. H. Breyde, holstensk væbner. 1342: 279.
— 6. H. Bymand. 1340: 72. 1342: 221.
1342—54: 291 (Henning). — 7. H. Griwitz,
borger i Wismar. 1342: 271. — 8. H. Gi
schow, borger i Rostock. 1342: 279. —
9. H. Hamborg, borger i Rostock. 1342:
279. — 10. H. v. Hamm, borger i Rostock.
1342: 279. — 11. H. Hoyer, borger i Ham
borg. 1342: 276. —12. H.Hummersbüttel,
høvedsmand i Glambek. 1342: 275. —
13. H. Hummersbüttel den yngre, holstensk
væbner. 1342: 277. — 14. H. Kalsow, bor
ger i Wismar. 1342: 271, 272. — 15. H.
Kassebohm, borger i Rostock. 1342: 279. —
16. H. Köcher, borger i Rostock. 1342:
279. — 17. H. Kruse, borger i Rostock.
1342: 279. — 18. H. Kröpelin, borger i
Rostock. 1342: 279. — 19. H. Limbæk,
ridder. 1343: 342, 343, 348, 352. — 20. H.
Lytteke Jyde, forstander for St. Gertruds
gilde i Odense. 1343: 413. — 21. H.Moltke,
væbner. 1341: 195. — 22. H. Mönch, bor
ger i Lübeck. 1342: 277. — 23. H. Nien
dorf, borger i Rostock. 1342: 279. — 24.
H. Norke, borger i Lübeck. 1342: 219. —
25. H. v. Parchim, borger i Lübeck. 1342:
277. — 26. H. Plunkow, borger i Stralsund.
1342: 275. — 27. H. v. Pöl, borger i Wis
mar. 1342: 271. — 28. H. Rapesülver, bor
ger i Rostock. 1342: 279. — 29. H. Rode,
borger i Wismar. 1342: 271. — 30. H. Sak
sesen i Køge. 1341: 183. — 31. H. Sylow,
får gods i Ramsø h. i pant. 1341: 172. —
32. H. v. Wedel, holstensk væbner. 1341:
195. 1342: 279.
Henning Bymand se Henneke Bymand.
Henrik: I. Gejstlige: 1. H. Warendorp, kan
nik i Lübeck, senere biskop af Slesvig.
1342: 268. 1343: 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 316, 325, 327, 328, 361, 363,

3^5» 378, 380, 38i, 402. — 2. H., biskop af
Lübeck. 1340: 29. — 3. H., abbed i Sorø.
*343: 3$9> 386« — 4. H., abbed i Juleta.
1343: 384, 387. — 5. H., provst i Roskilde.
1341: 179, 180, 192. 1342: 222. — 6. H.
Bokholt, kannik, senere dekan i Lund.
1341: 155. 1343: 359, 360. — 7. H., domi
nikanerprior i Visby. 1343: 318. — 8. H.
Aduocatus (Vogt), kannik i Slesvig: 381. —
9. H. Koesfeld, kannik i Hamborg. 1343:
402. — 10. H. v. Unna, kannik i Bonn og
sognepræst i Fakse. 1342: 229, 230. — 11.
H. Lunov, præst i Notmark. 1341: 178.
II. Verdslige: 1. H. 2., greve af Hol
sten. 1340: 1, 10, 25, 31, 36, 39, 40,
41, 46, 47, 48, 60, 69, 84, 85. 1340—48:
106, 108, 109, 110. 1340—57: 114. 1341:
133, 148, 195. 1342: 258, 259, 260,
262, 263, 271, 273, 276, 277, 279, 280,
290- 1343: 34L 379- — 2- H. 3-, greve
af Schwerin. 1340: 10, 11. 1343: 332, 333.
— 3. H. 2., fyrste af Mecklenburg. 1341:
142. — 4. H., greve af Hallermund. 1340:
1. — 5. H. Albertsen Eberstein. 1343: 297
(note 2). — 5a. H. Ankerman, holstensk
ridder. 1341: 195. 1342: 279. — 6. H. Babbe, borger i Rostock. 1342: 279. — 7. H. v.
Bekeshovede, estnisk væbner. 1343: 322,
376. — 8. H. Bertoldi, rådmand i Rostock.
1340: 13. — 9. H. Bokholt, rådmand i
Lübeck. 1342: 259. — 10. H. v. d. Borch.
borger i Lübeck. 1342: 277. — 11. H,
Breyde, holstensk væbner. 1342: 279. —
12. H. Burgwall, borger i Rostock. 1342:
279. — 13. H. Buxstock, borger i Rostock.
1342: 279. — 14. H. Dovekatte, borger i
Rostock. 1342: 279. — 15. H. Embeke,
rettertingsdommer i Estland. 1341: 170. —
16. H. Freitag, borger i Rostock. 1342: 279.
— 17. H. v. Gherde, holstensk væbner.
1341: 195. — 18. H. Gischow, borger i
Rostock. 1342: 279. — 19. H. Glusing,
holstensk væbner. 1342: 259. — 20. H. v.
Gortze, holstensk ridder. 1342: 259. —
21. H. Grull, borger i Rostock. 1343: 317.
— 22. H. v. Güstrow, borger i Rostock.
1342: 279. — 23. H. Hamborg, borger i
Rostock. 1342: 279. — 24. H. Hennekesen,
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væbner. 1340—75: 121. — 25. H. Jensen
i Ribe. 1340: 22. — 26. H. Jonsen i Skåne.
1343: 397, 4°°« — 27. H. v. Kemnitz, bor
ger i Rostock. 1342: 279. — 28. H. Kummerow, borger i Wismar. 1342: 272. —
29. H. Kämmerer, borger i Rostock. 1342:
279. — 30. H. Köhler, borger i Wismar.
1342: 272. — 31. H. Lange, borger i Ro
stock. 1342: 279. — 32. H. v. Lechtes, estnisk væbner. 1343: 322. — 33. H. Lepel,
borger i Rostock. 1342:27g. — 34. H. Like,
estnisk væbner. 1343: 355. — 35. H. v.
Lode, estnisk ridder. 1343: 322, 355, 376. —
36. H. v. Malchin, borger i Rostock. 1342:
279. — 37. H. Mor, borger i Lübeck. 1342:
268, 277. — 38. H. Möring, borger i Ro
stock. 1342: 279. — 39. N. Nielsen, ridder.
1341: 129. 1343: 297. — 40. H. Nordmeier,
borger i Rostock. 1342: 279. — 41. H. Oldekorn, borger i Rostock. 1342: 279. —
42. H. Pape, rådmand i Lübeck. 1342:259,
277. 1343: 339. — 43. H. Pape, borger i
Rostock. 1342: 279. — 44. H. v. Parenbeke,
estnisk ridder. 1340: 59. 1341: 151. 1343:
321, 322, 376. — 45. H. Pedersen, Thomas
Jensens svoger. 1340: 65. — 46. H. Peder
sen, skøder gods i Særslev til Odense St.
Knuds kloster. 1340—48: 105. — 47. H.
Pilgrim, borger i Rostock. 1342: 279. —
48. H. Quitzow, holstensk høvedsmand.
1342: 279 (note 1). — 49. H. Rathlevs,
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1341: 195. 1342: 219. — 65. H. v. Virkes,
estnisk ridder. 1341: 151. 1343: 321, 322,
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væbner. 1341: 132. 1342: 250. 1343: 343,
348, 352. — 25. J. Kande, fhv. høvedsmand
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ner. 1342: 259. — 50. J. Pedersen, betæn
kes i Svend Olufsens testamente. 1341: 149.
— 51. J. Sjællandsfare den ældre. 1343: 375.
— 52. J. Skåning. 1343: 409. — 53. J.
Skave. 1342: 245. 1343: 338. — 54. J. Slæt
fru Ingeborg. 1340: 49. — 55. J. Toste
sen, afstår sin selvejendom i Vejleby til
biskop Jens af Roskilde. 1340: 14. — 56. J.
Troelsen »af almuen« på Langeland. 1341:
163, 173. — 57. J. Ubbesen, borger i Lund.
1342: 222.1343:397,400. — 58. J. Uffesen,
ridder. 1340: 3, 4, 9. 1343: 396. — 59.
J- (......... ) • 1341:129.
Johan: l.J. 3., greve af Holsten. 1340: 10, 11,
23, 25, 36, 39, 40, 41, 47, 56. 1341: 129,
130, 131, 188, 195. 1342: 213, 258, 259,
262, 263, 272, 275, 277, 279, 280, 281.
1343: 386, 393. — 2. J. 2., hertug af Sachsen. 1340: 63. — 3. J. 3., fyrste af Werle.
1340: 10. 1342: 280. — 4. J. 2., greve af
Hoya. 1340: 11, 25. — 5. J. Abbethrode,

borger i Lübeck. 1342: 277. — 6. J. v. Axekow, mecklenburgsk ridder. 1341: 142. —
7. J. Baggendorp, borger i Stralsund, 1342:
275. — 8. J. Beckere, borger i Wismar. 1342:
271. — 9. J. Bengtsson, svensk stormand
i Finland. 1343: 324. — 10. J. Bittertod,
borger i Wismar. 1342: 279. — 11. J. Blanc,
holstensk ridder. 1342: 279. — 12. J. Bland,
holstensk ridder (= nr. 11?). 1342: 277. —
13. J. Bokholt, borger i Wismar. 1342:
271. — 14. J. v. Bremen, borger i Lübeck.
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i Lübeck. 1343: 339, 380. — 28. J. v. Kossbade, Helmold v. Piessens væbner. I342(?):
290. — 29. J. Krummedige, »de heth Vorgheten sone«, holstensk væbner. 1342: 277.
— 30. J. Lange, borger i Rostock. 1342:
279. — 31. J. Lussow, holstensk ridder.
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1343: 33 *•
Johannes (se også Jens og Johan): 1. J. 22.,
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3, 4, 51, 80. 1341: 149. — 2. K. Porse,
fhv. hertug af Halland og Samsø. 1340: 7.
— 3. K., junker, søn af Knud Porse. 1341:
131. — 4. K. Folkesson, svensk ridder.
1340: 50, 53. 1343: 384, 394, 395. — 5. K.
Friis, ridder. 1341: 178. — 6. K. Jonsson,
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svensk ridder. 1340: 50. — 7. K. Lavesen,
på Varde sysselting. 1342: 278. — 8. K.
Nielsen af Kyringe. 1340—54: 113. — 9.
K. Nielsen, skøder gods i Egebjærg til Vor
kloster. 1342: 286. — 10. K. Thomsen,
betænkes i Svend Olufsens testamente.
1341: 149.
Koesfeld se Henrik, Markvard.
Koghelen se Rode.
Koil se Jens.
Konrabod se Segebod.
Konrad: 1. K. 1., greve af Oldenburg. 1340:
11, 36, 39, 4°« — 2. K. Éizo, borger i Ro
stock. 1342: 279. — 3. K. Fink, borger i
Rostock. 1342: 279. — 4. K. Mulerd, bor
ger i Rostock. 1342: 279. — 5. K. Preen,
ridder og høvedsmand i Reval. 1340: 59.
I34i: ’35> i4«> ’5b ’64- 1343: 329- —
6. K. Schaffenrad, borger i Rostock. 1342:
279. — 7. K., borger i Rostock. 1342:
279«
Konstantin: 1. K., rådmand i Lübeck. 1342:
259, 277. *343: 363. — 2. K., vikar i Lü
beck, kannik i Schwerin. 1343: 363.
Korteelen se Eggert.
Kossbade se Johan.
Krag se Jens.
Krage se Asser.
Krampe se Herman.
Kranz se Herman.
Kreie se Hildelef.
Kreje, Brockdorf, holstensk høvedsmand på
Ravnsborg. 1342: 275, 279.
Kristian: 1. K. 1., konge. (15. årh.): 122. —
2. K. Kule, holstensk høvedsmand i Dan
mark. 1342: 279. — 3. K. Lille, på Als.
1341: 178. 1343: 340. — 4. K. v. Scherenbeke, estnisk væbner. 1343: 322, 376. —
5. K. Stavnsen, på Vendsyssel sysselting.
1343: 297. — 6. K. Sture, på Als. 1341:
178.
Kristine: 1. K. Attesdatter, abbedisse i Clara
kloster i Roskilde. 1343: 375. — 2. K., dat
ter af Jens Sjællandsfare den ældre, nonne
i Clara kloster i Roskilde. 1343: 375. —
3. K., enke efter hr. Jens Nielsen Hviding
af Niløse. 1343: 338. — 4. K., Svend Oluf
sens datter. 1341: 149.

Kristoffer: 1. Kr. 2., fhv. konge. 1340: 6, 10,
i3, 25, 36, 4L 50, 5L 57- I34i: i29, 130,
139. 1342: 279. 1343: 315, 386. — 2. K. 3.
af Bayern(?): 122.
Krog se Anders.
Krok se Esger.
Krummedigerne. 1342: 277; se også Hartvig,
Ivan, Johan, Klaus, Lyder, Segebod.
Kruse se Henneke.
Krämer se Peter.
Kröpelin se Henneke.
Kule se Bertram, Kristian.
Kulemann se Herman og Didrik.
Kummerow se Henrik.
Kummus se Odvard.
Kuse se Jens.
Kühl se Hinzeke.
Kyrning se Niels.
Kämmerer se Henrik.
Kocher se Henneke.
Köhler se Henrik.
Köneke Borsin, borger i Stralsund. 1342:
275«
Köpke: 1. K. Lange, borger i Stralsund.
1342: 279. — 2. K. Goghelow, borger i
Wismar. 1342: 271.
Köpwik se Jakob.
L

Låle se Age.
Lali, Dørsvend, betænkes i Svend Olufsens
testamente. 1341: 149.
Lambert: 1. L., kannik i Roskilde og dekanens
official. 1340: 27, 28. 1343: 375. — 2. L.
Holt, borger i Lübeck. 1342: 277. — 3. L.
Weissgärber, borger i Wismar. 1342: 272.
Lammin, Niels Ebbesens befuldmægtigede.
1343: 297.
Lang se Peder.
Lange: 1. Lange Beienfleth, holstensk væbner.
1342: 259, 279. — 2. L. Lamberts, borger
i Lübeck. 1342: 277.
Lange se Helmold, Henrik, Johan, Köpke.
Langenberg se Peter.
Lars, Laurentius: 1. L. Bokholt, kannik i
Slesvig. 1343: 361, 362. — 2. L., franciskanergardian i Roskilde. 1342: 257. — 3.
L. Pedersen, præst og foged i Lund. 1343:

Lars—Mads
400. — 4. L., præst i Sæby. 1341: 152. —
5. L. Då. 1340: 76. — 6. L. Hvas, adels
mand. 1343: 330. — 7. L. Jonsen. 1343:
397, 400. — 8. L. Karlsson, svensk ridder.
1343: 384. — 9. L. Larsen, ridder. 1340:
44. — 10. L. Madsen, arving efter Jens Due.
1343: 396. — 11. L. Magnusson, svensk
ridder. 1343: 384. — 12. L. Sture, på Als.
1341: 178. — 13. L. Truedsen, væbner.
1340: 32. 1342: 250. — 14. L. Ulfsson,
svensk ridder. 1340: 50. 1343: 384. — 15.
L., provst Henrik af Roskildes svend. 1342:
222. — 16. L., fæster i Kabbarp. 1340: 33.
Lasche se Didrik, Hasse, Hinzeke.
Laurentius se Lars.
Lave: 1. L. Lavesen, på Hindsted herreds
ting. 1343: 352. — 2. L. Nielsen, betænkes
i Svend Olufsens testamente. 1341: 149.
Lebarth se Gerlak.
v. Lechtes se Bertold, Henrik.
Lefard Viborg, borger i Stralsund. 1342:
275v. Lenepe se Godskalk.
Lenghede se Reimar.
Lepel se Henrik.
Lethenay se William.
v. Letzenitz se Everhard.
Leveselle Blockesberg, holstensk væbner.
1342: 277.
Like se Henrik.
Lille se Henze, Kristian, Vilhelm.
Limbæk se Henneke, Klaus.
Lindow se Ulrik.
Lippold v. Aydes, estnisk væbner. 1343: 322.
Lise se Herman.
v. Lochen se Frederik.
v. Lode se Henrik.
Lore se Werner.
Luchow, borger i Lübeck, 1342: 277.
Ludolf: 1. L.,fhv. biskop af Ratzeburg. 1340:
63. — 2. L. v. Gotland, rådmand i Rostock.
1343: 339*
Ludvig: 1. L., romersk kejser. 1340: 17.
1341: 153. 1342: 242, 259, 277. — 2. L.,
markgreve af Brandenburg. 1340: 15, 17,
25» 36, 37, 39, 4°, 41, 42. 1341« I29,
153, 171- 1342: 242, 243, 259, 263, 277. —
3. L. Albertsen, væbner. 1343: 330, 386.
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Lunge sejens og Jens Olufsen.
Lunow se Henrik.
v. Luntstede se Gerlak.
v. Lussow se Johan.
Lübbert: 1. L. Paschedag, borger i Wismar.
1342: 271. — 2. L. v. Warendorp, borger i
Lübeck. 1343: 380.
v. Lübeck se Herman, Johan.
Lydeke: 1. L. Bowerstorp, borger i Lübeck.
1342: 277. — 2. L. Halebere, borger i
Wismar. 1342: 272. — 3. L. v. Kamen,
borger i Rostock. 1342: 279. — 4. L. Skarpenberg, holstensk væbner. 1342: 259. —
5. L. Skinkel, holstensk væbner. 1342: 259.
6. L. af Gavnø, foged for Markward Stove
den yngre. 1342: 279.
Lüdemann se Heine.
Lyder: 1. L. Karlesoye, borger i Lübeck.
1342: 277. — 2. L. Krummedige, holstensk
væbner. 1342: 276, 277. — 3. L. Maltzan,
holstensk ridder i Danmark. 1340—57: 114.
Lykke se Peder Nielsen.
Lyng se Eskil.
Lytteke se Henneke.
Lützow se Wipert.

M
Maan se Jon.
Machorius Brüsehaver, holstensk væbner.
1341- 195Magnus (se også Mogens): 1. M., konge af
Sverige, Norge og Skåne. 1340: 9, 30, 34,
5°, 5b 52, 53, 54, 55, 78- 1341: >27. 129,
130, 131, 185, 194, 195, 199. 1342: 210,
233, 259, 260, 261, 263, 264, 280, 281.
1343: 295, 298, 323, 324, 332, 333, 334,
339, 34b 343, 344, 345, 346, 347, 349,
355, 356, 359, 361, 363, 368, 370, 373,
374, 384, 385, 386, 387, 389, 391, 392, 393,
394, 395, 39$* —
Gudmarsson, svensk
ridder. 1341: 158. —• 3. M. Knutsson,
svensk ridder. 1343: 384. — 4. M. Niclissøn,
nordmand. 1341: 34.
Mads: 1. M., præst i Brunnby. 1341: 155. —
2. M. Brun, på Vendsyssel sysselting.
1343: 297. — 3. M. Hakke, Jens Larsens
svend. 1342: 279. — 4. M. Jakobsen af Forsinge. 1340: 95. — 5. M. Rislev, provst
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Henrik af Roskildes »dreng«. 1342: 222. —
6. M. Tå, væbner. 1341: 152, 154. — 7. M.
Tygesen, får af Tage Drengsen fuldmagt
til at skøde gods til Løgum kloster. 1342:
231.
Make se Johan.
v. Malchin se Didrik, Henrik.
Malmø se Tyge.
Malte Jonsen, på Hindsted herredsting. 1343:
352.
Maltzan se Lyder.
Mann v. Dissow, holstensk høvedsmand.
1342: 279.
Mandach se Herman.
Margrete: 1. M., datter af Kristoffer 2., ~
markgrev Ludvig af Brandenburg. 1340:
15. 1341: 171. — 2. M. Bjørns, datter af
Niels Hermansen i Roskilde. 1340: 27, 28.
1341: 166. — 3. M. ~ Bo Ovesen. 1340:
87. — 4. M. ~ Ebbe Nielsen. 1341: 177. —
4. M. ~ Jakob Basse. 1340: 70.1341:163. —
5. M.
Jakob Jensen af Markie. 1340: 33.
— 6. M. ~ Peder Karlsen. 1341: 196. 1342:
269. — 7. M. Svendsdatter, skøder gods i
Ballum til ærkedegn Peder i Ribe. 1342:
220. — 8. M., datter af Ulf Gudmarsson.
1341: 158. — 9. M. kaldet »Uforsagt«, i
Malmø. 1340: 67.
Mariane Hennekesdatter i Ribe. 1340: 83.
Markvard: 1. M. Breyde, holstensk ridder.
1342: 259, 279 (note 1). — 2. M. Brockdorf, holstensk ridder. 1342: 259. — 3. M.
Fleegh, svensk stormand. 1343: 324. —
4. M. Glusing, holstensk ridder. 1342: 259.
— 5. M. v. Koesfeld, rådmand i Lübeck.
1342: 277. — 6. M. v. Plön, holstensk
høvedsmand. 1342: 279. — 7. M. Rostrup,
holstensk lensmand på Skanderborg. 1340:
10, 11, 39, 40. — 8. M. Scheel, holstensk
væbner. 1342: 259. — 9. M. Scheel, borger
i Lübeck. 1342: 277. — 10. M. Stettin,
borger i Wismar. 1342: 271, 272. — 11. M.
Stormer, borger i Lübeck. 1342: 277. —
12. M. v. Stove den ældre, holstensk væb
ner og høvedsmand i Vordingborg og
København. 1340: 31, 56. 1341: 175, 187.
1342: 260, 273, 275, 279. — 13. M. v.
Stove d. yngre, holstensk høvedsmand i

Vordingborg. 1342: 273, 275, 279. — 14.
M. v. Westensee, holstensk væbner. 1340:
23. — 15. M. v. d. Wisch (Rorland), hol
stensk ridder. 1342: 259. 1343: 380, 381. —
16. M. Volkestorp, borger i Lübeck. 1343:
329. — 17. M. Wulf, holstensk ridder.
1340: 47, 48. — 18. M. (Witte Markvard),
høvedsmand i Glambek på Femern. 1342:
275. — 19. M. den unge (iuuenis), borger i
Rostock. 1342: 279.
Martin (se også Morten): 1. M. Kalsow, råd
mand i Stralsund. 1342: 275.
Mathias: 1. M. Esche, svensker. 1341: 151. —
2. M. v. Kampen, borger i Stralsund. 1342:
275v. Mekes se Everhard, Johan.
Mense, staden Deventers brevbud til Dan
mark. 1340: 101.
Meppen se Povl.
Metzeke se Hartvig.
Mey se Gerhard.
Meye se Fikke.
Michael, hr. Helmold v. Piessens tjener:
I342(?): 290.
Middelfart se Johan.
Mikkel: 1. M. »de Gøtho«, abbed i Tommerup. 1340: 51. — 2. M., abbed i Bækkeskov.
1343: 387. — 3. M. fra Ringsted, kannik og
kantor i Roskilde. 1343: 350, 377, 383.
v. Minden se Gerhard, Johan, Walter.
Mogens: 1. M. Bosen, præst i Lund. 1341:
149. — 2. M. Dal, ridder. 1341: 129. 1343:
407. — 3. M. Jensen, provst Henrik af Ros
kildes slægtning. 1342: 222. — 4. M. Niel
sen, kannik i Lund. 1343: 305. — 5. M. Pe
dersen fra Sjælland. 1341: 204. — 6. M.
Skåning af Vallösa. 1343: 300. — 7. M.
Todde, væbner. 1340: 64. 1343: 386. —
8. M. Torstensen, foged i Ålborg. 1342:
211. — 9. M. Truedsen, fæster i Bollerup.
1340: 24.
Mols se Niels, Peder.
Moltke se Albert, Eggert, Henneke.
Mor se Henrik.
Morneweg se Herman.
Morten: 1. M., præst i Bollerup. 1341: 181. —
2. M. Due af Bollerup, væbner. 1340: 24.
1341: 181. — 3. M. Due, ridder. 1343:

Morten—Niels
396. — 4. M., Svend Olufsens svend. 1341:
149Mulerd se Konrad.
Mungh se Gerlak
Munk se Peder.
Mus, provst Henriks løber (cursor): 1342:
222.
v. Münster se Johan,
v. d. Molen se Herman,
v. Mölln se Arnold.
Mölner se Herman, Reineke.
Mönch se Henneke.
Möring se Henrik.
Möwe se Bennike.
N

Nådig se Jens.
Nanne Pedersen, kannik i Slesvig. 1343: 325.
Nattergal, betænkes i Svend Olufsens testa
mente. 1341: 149.
v. Neuhof se Asser.
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils): 1. N.,
abbed i Padis. 1343: 358, 376. — 2. N. 3.,
fyrste af Werle. 1342: 259, 280. — 3. N. 2.,
greve af Schwerin. 1343: 332, 333. —
4. N. 3., greve af Tecklenburg. 1340: 11. —
5. N. v. Alverstorp, holstensk ridder. 1341:
184. — 6. N. Bisthorst, borger i Stralsund.
1342: 275. — 7. N. Brockdorf, holstensk
høvedsmand i Danmark. 1342: 271. —
8. N. Gischow, borger i Rostock. 1342: 279.
— 9. N. v. Niex, borger i Rostock. 1342:
279. — 10. N. Poppendorp, Herman Kulemanns tjener. I342(?): 225. — 11. N. Rat
zeburg, borger i Rostock. 1342: 279. —
12. N. Risbith, estnisk ridder. 1340: 59.
1341: 151. — 13. N. Roweder, borger i
Stralsund. 1342: 275. — 14. N. Schöneke,
rådmand i Lübeck. 1342: 259, 277. —
15. N. Schröder, borger i Wismar. 1342:
272. — 16. N. Stpvenberg, borger i Ro
stock. 1342: 279. — 17. N. Weger, borger i
Rostock. 1342: 282. — 18. N. Wolf, borger
i Wismar. 1342: 272. — 19. N. Völsch,
borger i Rostock. 1342: 279.
Niels (se også Nils): I. Gejstlige: 1. N., biskop
af Odense. 1340: 84. 1340—48: 107, 115,
116, 117, 118, 119. 1341: 129, 173, 178,
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184. 1342:236, 237. 1343:340,411,412. —
2. N. Sehested, provst i Slesvig. 1343: 381.
— 3. N. Brun, kannik i Slesvig. 1343: 381.
— 4. N. Drukken (de Dacia), kannik i

Aachen. 1342: 227, 228. — 5. N. Jensen
Due, kannik i Roskilde. 1340: 27, 28.
1343: 375, 377, 383- —
N. Mogensen,
kannik i Lund. 1343: 397. — 7. N. Ingvarsen, provst i Vendsyssel. 1343: 297. —
8. N. Blek, præst i Emmerlev. 1343: 351. —
9. N. Hvid, præst. 1343: 348.— 10. N. Jon
sen, præst i Vester Hassing. 1340(7): 92. —
11. N. Mikkelsen, præst. 1341: 204. —
12. N. Plate, præst. 1341: 204. — 13. N.,
præst i Bøstrup. 1341: 163, 173. — 14. N.,
vikar i Bøstrup. 1342: 163, 173. — 15. N.,
præst i Bjærgby og bispeofficial i Vendsys
sel. 1343: 297. — 16. N., præst i Horne.
1342: 278. — 17. N., præst i Snøde. 1340:
70. — 17. N., munk, Ingerd Pedersdatters
skriftefader. 1341: 196. — 18. N. Tuesen,
munk. 1341: 149. — 19. N. Madsen, peb
ling i Ribe. 1342: 238.
II. Verdslige: 1. N. Ågesen, Jens Bentsens svoger. 1341: 204. — 2. N. Bentsen,
Svend Olufsens skaffer (promus) i Åhus.
1341: 149. — 3. N. Birgersen, i Skåne.
1340: 62, 66. — 4. N. Buddinge, pantsæt
ter to gårde i Buddinge. 1342: 245. — 5. N.
Bugge, væbner. 1342: 287 (hr.!). 1343:
343, 386. — 6. N. Butze, på Langeland.
1341: 163, 173. — 7. N. Dal, i Himmersyssel. 1343—44: 354. — 8. N. Drukken, Jens
Hasenbergs svoger. 1343: 396. — 9. N.
Ebbesen, grev Gerhards drabsmand. 1340:
25 °g (?) 1343: 297. — 10. N. Eriksen af
Hørsholm. 1343: 302. — 11. N. Eriksen
Røde afjerstrup. 1341: 137, 138, 186.
1343: 343, 386. — 12. N. Grubbe, væbner.
1343: 343. — 13. N. Gydesen, fæster i Bollerup. 1340: 24. — 14. N. Gødesen, Stig og
Karl Nielsens svoger. 1341: 191. — 15. N.
Gødesen ( = nr. 14?). 1340: 98. — 16. N.
Hak af Hyby, ridder. 1340: 45, 51. —
17. N. Hase, væbner. 1343: 299. — 18. N.
Hermansen, borger i Roskilde. 1340: 27,
28. — 19. N. Holte, i Skåne. 1342: 218. —
20. N. Jensen af Kværkeby. 1340: 61. —
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21. N. Jensen af Ullerup. 1340: 32. —
22. N. Jensen af »Keldebæk«. 1340: 86.
1341: i65(?). — 23. N. Jensen, bevidner

Peder Vendelbos brev. 1343:33c. — 24. N.
Jonsen af Hvidsten. 1343: 320. — 25. N.
Jonsen, i Jylland. 1340: 89. 1343: 405. —
26. N. Jonsen, dansk væbner på holstener
nes parti. 1342: 259. — 27. N. Jul, på Vi
borg landsting. 1343: 348. — 28. N. Jursen. 1340 (falskneri): 76. — 29. N. Kiste,
søn af hr. Jens Kiste. 1341:152, 154, 165. —
30. N. Knudsen af Svanholm. 1340: 102 A
(p. 339)’ — 31. N. Knudsen, arving efter
Jens Dampe. 1343: 357. — 32. N. Koksen,
skøder gods til Vor kloster. 1342: 286. —
33. N. Kyming, ridder. 1340: 51. 1341:
207. — 34. N. Larsen, væbner. 1343: 391.
— 35. N. Mikkelsen, på Hindsted herreds
ting. 1343: 352. — 36. N. Mogensen, væb
ner. 1342: 283. 1343: 301. — 37. N. Mols,
på Framlev herredsting. 1340: 26. — 38.
N. Nielsen Ulv, ridder. 1341: 129. — 39.
N. Odder, på Framlev herredsting. 1340:
26. — 40. N. Pedersen af Sonnerup. 1341:
152. — 41. N. Pedersen, væbner (Skåne).
1341: 155. — 42. N. Pedersen fra Han
herred. 1343: 297. — 43. N. Pedersen fra
Sønderjylland. 1342—54: 291, 292. — 44.
N. Pedersen, betænkes i fru Ingerds testa
mente. 1341: 196. — 45. N. Porse ~ Tove
Ingvarsdatter. 1432: 284. — 46. N. Roach
(Ruthe?), ridder. 1341: 178. — 47. N.
Spinck i Næstved. 1341:192. — 48. N. Svej,
væbner. 1340—54:112, 113. — 49. N. Ther
sen, på Vendsyssel sysselting. 1343: 297. —
50. N. Toresen, fæster i Nors. 1343: 301. —
51. N. Tygesen, ridder. 1341: 191. — 52.
N. Tygesen af Trønninge. 1340—54: 113.—
53. N. Urne, får gods i Stigsnæs og Magleby
i pant. 1343: 409. — 54. N. (Nisse), betæn
kes i Svend Olufsens testamente. 1341: 149.
v. Nienburg se Johan.
Niendorf se Eler, Henneke.
v. Niex se Nicolaus, Stephan.
Nils (se også Nicolaus og Niels): 1. N. Abiornsson, svensk ridder. 1340: 50, 53. 1343: 298.
— 2. N. Guttæson, svensk stormand i
Finland. 1343: 324. — 3. N. Ingevaldsson,

svensk væbner. 1342: 210. — 4. N. Magnusson, svensk stormand i Finland. 1343: 324.
Nisse se Niels (nr. 54).
Nordmeier se Henrik.
Norke se Henneke.
Næring se Peder.
Nore se Gerwin, Johan.

O
Odder se Niels.
Odilie se Frederik.
Odvard: 1. O. v. Fredenbeke, estnisk væbner.
1342: 212. — 2. O. v. Kummus, estnisk
rettertingsdommer. 1341: 170.
Oldekorn se Henrik.
Oldenburg se Konrad, greve af Oldenburg.
Oluf: 1. O., biskop af Reval. 1340: 102. 1343:
315, 337, 37$* — 2. O., provst i Børglum.
1343: 297. — 3. O., præst i Helgenæs. 1342:
270. — 4. O. Ebbesen (Hvidtfeld). 1340:
8. — 5. O. Elavsen, adelsmand. 1340:86. —
6. O. Jensen, på Vendsyssel sysselting.
1343: 297. — 7. O. Pedersen, betænkes i
Svend Olufsens testamente. 1341: 149. —
8. O. Svendsen, søn af Svend Olufsen.
1341: 149. — 9. O., fæster i Skummeslov.
1340: 35. — 10. O., betænkes i fru Ingerds
testamente. 1341: 196.
Otto: 1. O., junker, søn af kong Kristoffer
2. 1340: 10, 11,25, 39, 4°, 94- 1342:257.—
3. O. 3., hertug af Braunschweig-Liineburg.
1342: 233. — 4. O. 1., greve af Schwerin.
1343’ 332, 333- — 5- O-, greve af Haller
mund. 1340: 1. — 6. O. Breyde, høveds
mand på Ravnsborg. 1342: 279. — 7. O.
Galenbek, høvedsmand i København.
1340: 56. 1341: 187. — 8. O. Hardenberg,
ridder. 1340: 86. — 9. O. v. Ho, holstensk
høvedsmand. 1342: 279. — 10. O. v. Rosen,
estnisk ridder. 1340: 59. 1343: 322, 376. —
11. O. Schenk v. Schenkenberg, tysk ridder.
1340:60. — 12. O. v. Schenkendorf, ridder.
1342: 246. — 13. O. Spliet, væbner. 1340:
65. — 14. O. Spliet, holstensk ridder. 1342:
277. — 15. O. v. Sietzen, holstensk ridder.
1342: 259. — 16. O. v. d. Wisch, kannik i
Slesvig. 1343: 381.
v. Ouere se Brun.

Ove—Peder
Ove: 1. O., præst i Være. 1340: 32. — 2. O.
Hase, ridder. 1341: 136. — 3. O. Jensen,
væbner. 1341: 152.

P
Palk se Peder.
Pallas se Tideke.
Palle: 1. P. Assersen, på Vendsyssel sysselting.
1343: 297. — 2. P. Degn, på Framlev her
redsting. 1340:26. — 3. P. Nielsen, væbner.
1341: 132. 1343: 343. — 4. P. Thomsen, på
Varde sysselting. 1342: 278.
Pape se Henrik,
v. Parchim se Henneke.
Parenbeke se Bertram, Henrik, Johan.
Paschedag se Liibbert.
Passow, borger i Wismar. 1342: 271.
Peder, Pedher, Peter, Petrus (se også Peter).
I. Gejstlige: 1. P., ærkebiskop af Lund. 1340:
33,44, 50, 51, 52, 53, 66, 80, 100.1341: 129,
J49, J55, J57, 159, 162, 168, 169, 195, 200.
1342: 216, 218, 222, 233, 239, 240, 266.
i343:3”> 339,343,344,359,366,371,374,
384, 386, 392, 396, 398, 401. — 2. P., fhv.
biskop af Odense. 1341: 184. — 3. P., bi
skop af Viborg. 1340: (forkert årstal eller
fejl for Simon): 92. — 4. P., biskop af År
hus. 1341 (forkert årstal eller fejl for Svend):
205. — 5. P., abbed i Allehelgenskloster i
Lund. 1340: 51. — 6. P., abbed i Væ
(Øved?). 1340: 51. — 7. P., abbed i Essenbæk. 1343: 386. — 8. P., prior i Dalby.
1340: 5i- I34i: >49, 157- 1343: 387. —
9. P., ærkedegn i Ribe. 1341: 136, 177.
1342:220, 278. — 10. P. Svendsen, kannik
og kældermester i Lund. 1341: 182. —
11. P., prior og kannik i Århus. 1340: 26.
1343: 382. — 12. P. Iversen, kannik i Ribe.
1343: 400. — 13. P. Nielsen, kommendator for johanniterhuset i Lund. 1341: 182.
— 14. P. Bodulvsen, præst i Borrby. 1341:
155. — 15. P. Nielsen, præst i Ramdala.
1342: 218. — 16. P., præst i Brabrand.
1340: 26. — 17. P., præst i Hofterup.
1343: 305. — 18. P., præst i Nødager.
1342: 270. — 19. P., præst i Ystad. 1341:
149.
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II. Verdslige: 1. P. Ågesen, Markvard
Stoves foged. 1342: 279. — 2. P. Andersen,
på Varde sysselting. 1342: 278. — 3. P.
Bagge, væbner. 1343: 343. — 4. P. Brun,
Onsild h. 1342: 289. 1343: 320. — 5. P.
Brun, Peder Vendelbos foged (= 4?).
1343: 330, 348. — 6. P. Då, Als. 1341: 178.
— 7. P. Degn, i Jens Ubbesens tjeneste.
1342: 222. — 8. P. Due, væbner. 1343:
343, 396« — 9. P. Ewelsen. 1340 (falskneri):
76. — 10. P. Falk, væbner. 1343: 343. —
11. P. Finsen, betænkes i Svend Olufsens
testamente. 1341: 149. — 12. P. Gerbo,
Fårs h. 1342: 252. — 13. P. Grubbe, ridder.
1341:129. — 13a. P. Gødesen, ridder, 1341:
129. — 14. P. Heggedal, på Viborg lands
ting. 1343: 348. — 15. P. Holgersen, væb
ner. 1340: 66. — 16. P. Hovisen, Gern h.
1343: 296. — 17. P. Hvid, på Hindsted her
redsting. 1343: 352. — 18. P. Ingemarsen,
Markvard v. Stove den yngres foged. 1342:
279. — 19. P. Jensen af Koed, ridder. 1343:
304. — 20. P. Jyde, borger i Rostock. 1342:
279. — 21. P. Karlsen ~ Margrete. 1342:
269. — 22. P. Konradsen, væbner. 1341:
147. — 23. P. Kristiansen
med Sofie,
datter af Tue Rønnebæk. 1342: 226. —
24. P. Lang, fæster i G. Vram. 1342:216.—
25. P. Larsen, væbner. 1341: 132, 137, 138,
163, 173. 1342: 209, 254, 274, 279. — 26.
P. Mikkelsen, på Framlev herredsting. 1341:
26. — 27. P. Mols, på Sønder-Djurs herreds
ting. 1342: 270. — 28. P. Munk til Holbækgård, væbner. 1340: 47, 48. — 29. P. Munk
den ældre (Lange), væbner. 1341: 132. —
30. P. Nielsen, ridder. 1341: 191. — 31. P.
Nielsen Lykke. 1340: 98. — 32. P. Nielsen,
væbner. 1341: 132. — 33. P. Nielsen af
Knutstorp. 1342: 216. — 34. P. Nielsen i
Sønderup. 1340erne: 111. — 35. P. Niel
sen, på Varde sysselting. 1342: 278. —
36. P. Nielsen, provst Henriks svend. 1342:
222. — 37. P. Næring, borger i Lund. 1340:
67. — 38. P. Olufsen, Svend Olufsens bro
der. 1341: 149. — 39. P. Palk, hr., bevidner
kongebreve. 1343—44: 342, 353, 354. —
40. P. Pallesen, på Sønder-Djurs herreds
ting. 1342: 270. — 41. P. Pedersen Stygge,
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Peder—Ris c hach

ridder. 1342: 259. — 42. P. Pile, besegier
gavebrev til Århus domkirke. 1340: 32. —
43. P. Preen, søn af Konrad Preen. 1341:
135. 1343 ♦ 329. —
P« Roedt af Hov.
1340: 91. — 45. P. Soop, på Vendsyssel
sysselting. 1343: 297. — 46. P. Torbensen,
væbner. 1343: 375. — 47. P. Tønnesen,
pantsætter gods i Bøstrup. 1340: 99. —
48. P. Vendelbo, ridder, fhv. drost hos Kri
stoffer 2. 1340: 47, 48, 96. 1341: 129, 132,
137, 138, 140, 171, 174, 175, 176, 179, 180,
186. 1342: 250, 283. 1343: 301, 319, 330,
342, 343, 348, 352, 353, 354, 386.
Pertze, Frederik v. Lochens svend. 1341: 183.
Peter Petrus (se også Peder): 1. P., ærkebi
skop af Uppsala. 1340: 50. — 2. P., biskop
af Linköping. 1342:267. — 3. P. Åbo, pave
lig pønitentiar. 1343: se notitsen mellem
ner. 303—304. — 4. P. Babbe, borger i Ro
stock. 1342: 279. — 5. P. Brokremen, borber i Rostock. 1342:279. — 6. P. Brothagen,
borger i Lübeck. 1342: 282. — 7. P. Drower, borger i Ribnitz. i342(?): 225. —
8. P. Grawetop, borger i Rostock. 1342:
279. — 9. P. Jonsson, svensk ridder. 1340:
50. 1342: 210. — 10. P. Krämer, borger i
Rostock. 1340: 13. — 11. P. Langenberg,
borger i Wismar. 1342: 271. — 12. P. Smodesinne, borger i Wismar. 1342: 271. —
13. P. Stake, holstensk høvedsmand. 1342:
279. — 14. P. Stensen (Stiensen), se Bole. —
14. P. Wend, borger i Rostock. 1342: 279.
Pile se Peder.
Pilgrim se Henrik.
Pinnow, borger i Wismar. 1342: 277; se også
Heine.
Pirt, betænkes i Svend Olufsens testamente.
1341: 149.
de Pistorio se Johannes.
Plate se Niels.
Piessen se Helmold, Johan.
Plunkow se Henneke.
Plön se Markvard.
Pogwisch se Wulf.
Poppendorp se Nicolaus.
Porse se Knud, Niels.
Povl: 1. P., ærkebiskop af Nidaros. 1340:9. —
2. P. Glob, væbner. 1341: 129, 132, 140.

1343’ 343, 374, 386, 391. — 3. P. Helgesen,
betænkes i Svend Olufsens testamente.
1341: 149. — 4. P. Jonsen, borger i Ro
stock. 1342: 279. — 5. P. v. Meppen, borger
i Wismar. 1342: 272.
Preen se Gotske, Konrad, Peder.
Puke Glysing, svensk ridder. 1343: 384; se
også Bent.
Pulsate se Timme.
Punich, Volrad Buchwalds foged. 1342: 279.
Putklod se Herman.
v. Pöl se Gerhard, Henneke, Herman, Hinzeke, Hoppe, Johan.

Q
Quitzow se Henrik.

R
Rå se Tue.
Radeke Höppner, borger i Lübeck. 1342:2 77.
Ragvald, abbed i Alvastra. 1343: 387.
Rantzau’erne, har Mors i pant. 1340: 47, 48;
se også Klaus, Tønne.
Rapesülver se Henneke.
Rasehorn, møller i Hollenbek. 1342: 277.
Rask, provst Henriks skaffer. 1342: 222.
Rathlevs se Henrik.
Ratzeburg se Nicolaus.
Raven v. Stove, holstensk høvedsmand i Dan
mark. 1342: 279 (note 1).
Redeler v. d. Grube, borger i Rostock. 1342:
279*
Redwisch se Arnold.
Reimar v. Lenghede, notar i Hildesheim stift.
1342: 268.
Reineke: 1. R. Mölner, borger i Rostock.
1342: 279. — 2. R. Tielenson, borger i
Rostock. 1342: 279.
v. Revel se Johan.
Reventlow se Hartvig.
Ribbing se Sigvid.
Riklev Bosen, fæster i Æthelshøgh. 1342: 283.
Rikulv, prior i Antvorskov. 1341: 182. 1343:
343, 386,397.
Ringsted se Mikkel.
Rinneschotel se Herman.
Risbith se Herman, Nicolaus.
Rischach se Henrik.

Rislev — Skrøder
Rislev se Mads.
Ritter se Johan.
Roach se Niels.
Robert v. Alwen, estnisk væbner. 1340: 59.
1341:151.1343: 322, 376.
Rode se Bertram, Henneke.
Rode Koghelen, borger i Rostock, 1342: 279.
Roedt se Peder.
Roland, præst i Malmø. 1340: 67.
Rolv: 1. R., præst i Hyllinge. 1341: 152. —
2. R. (Unge-Rolv), borger i Roskilde. 1340:
27, 28.
Rorland se Markvard v. d. Wisch.
Roschen se Bernhard.
Rosen se Otto.
Rostrup se Ivan, Markvard.
Rotger Ammentrost, borger i Rostock: 279.
Roweder se Nicolaus.
Rubyng se Tyge.
Rud se Tage.
Rudolf Fahren, borger i Wismar. 1342: 272.
Rughe se Johan.
Rumeschotele se Detlev.
Russenberg se Everhard.
Ruthe se Niels Roach.
Rød se Torkil.
Røde se Niels Eriksen.
Rønnebæk se Tue.
S

Saghe se Helmold, Henrik.
Sakse: 1. S. Konradsen, væbner. 1341: 147.
— 2. S. Pedersen, ridder. 1341: 175, 176,
179, 180. — 3. S. Pedersen, på Vendsyssel
sysselting. 1343: 297.
Sale se Ditmar.
Salzmann se Henrik.
Sandberg se Emeke, Henrik, Wulf.
Sasse se Johan.
Sasse Gerding, borger i Wismar. 1342: 271,
272.
Sassendorp, borger i Lübeck. 1342: 277.
Sattler se Heine.
Saxtorp se Henze.
Schack se Wasmod.
Schaffenrad se Konrad.
Schauenburg se grev Adolf 7.
Scheel se Markvard.
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Schenk
) se Otto Schenk v. SchenkenSchenkenberg (
berg.
Schenkendorf se Otto.
v. Scherenbeke se Kristian.
Schmid se Falck, Hinzeke.
Schröder se Nicolaus.
Schulop se Ditmar.
Schwarz se Werner.
Schwarzburg se Günther.
Schütz se Didrik.
Schöneke se Nicolaus.
Schröder se Nicolaus.
Schulop se Ditmar.
Segebod: 1. S. Konrabod, borger i Wismar.
1342: 271. — 2. S. Krummedige, væbner.
1340: 49.
Sehested se Detlev, Niels.
Sigfred: 1. S., official for biskop Niels af
Odense. 1341: 178. — 2. S. v. d. Brügge,
rådmand i Lübeck. 1342: 259. — 3. S.
Buchwald, søn af Detlev (Buchwald) v.
Pötenitz. 1342: 279 (note 1). — 4. S.
Wackendorp, borger i Rostock. 1342: 279.
— 5. S., rådmand i Stralsund. 1343: 339.
Sigge: 1. biskop af Skara. 1342: 265. 1343:
384, 387. — 2. S. Magnusson, svensk ridder.
1343: 384v. Siggen se Johan.
Sigurd Gautssøn, norsk stormand. 1343: 368.
Sigvid Ribbing. 1340: 9. 1341: 158. 1342:
277- I343:346.
Simon: 1. S., biskop af Viborg. 1340: 12.
1341: 208. 1343: 287. 1343: 386. — 2. S.,
fæster i Kabbarp. 1340: 33.
Sing, Svend Olufsens »løber« (»cursor«).
1341: 149.
Sjællandsfare se Jens.
Skål se Jakob.
Skåning se Jens, Mogens.
Skaft se Ølrik.
Skarpenberg se Heine, Lydeke.
Skarth, betænkes i fru Ingerds testamente.
1341: 196.
Skave se Jens.
Skinkel se Lydeke.
Skjelm Nielsen, patronatsejer til Branstad
kirke. 1341: 159.
Skrøder se Gødeke.
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Slawekestorp— Thomas

Slawekestorp se Gerhard.
Sietzen se Otto.
Slæt sejens.
Smalense, holstensk høvedsmand i Danmark.
1342: 279.
Smalstede, holstensk høvedsmand i Danmark.
1342: 279.
Smith se Anders.
Smodesinne se Peter, Tideke.
Snaap se Svend.
Sofie: 1. S., datter af Tue Rønnebæk og
~ Peder Kristiansen. 1342: 226. 1343: 404.
— 2. S., i Nørrejylland. 1340: 91.
Solder se Volrad.
Soop se Peder.
Sorsever se Henrik, Johan, Tile.
Sort se Henrik.
Spinck se Niels.
Spliet se Henrik, Otto.
Stake se Johan, Peter.
Starkader se Henrik, Willeke.
Starkow se Gerhard.
v. d. Stein se Alwin, Herman.
Steinfeld se Henrik.
Sten: 1. St. Turesen, besegier overenskom
sten i Kalundborg. 1341: 195. — 2. St.,
høvedsmænd på Ravnsborg. 1342: 279.
Stenkil, betænkes i Svend Olufsens testamente.
1341: 149.
Stenwech se Johan.
Stephan v. Niex, borger i Rostock. 1342: 279.
Stephanus, kardinalpresbyter. 1343: 306.
Stettin, borger i Wismar (søn af rådmanden
Henrik Stettin). 1342: 271; se også Markvard Stettin.
Stig: 1. S. Andersen, ridder. 1342: 250.
1343: 3>4, 343> 374> 386, 391. — 2. S. Ingjaldsen, væbner. 1341: 129. — 3. S. Jurissen, væbner. 1343: 343. — 4. S. Nielsen,
søn af ridderen Niels Tygesen. 1341: 191. —
5. S. Pedersen, ridder. 1340: 24. 1341: 168,
169. — 6. S. Pedersen af Ris, væbner. 1341:
152, 154. — 7. S. af Mullerup. 1340—54:
IJ3*
v. S ti ten se Everhard.
Stokfleth se Thomas.
Storm se Esger.
Stormer se Henrik, Markvard.

v. Stove se Godskalk, Johan, Markvard den
ældre og den yngre, Raven.
Stovenberg se Nicolaus,
v. Stralsund se Johan.
Strange. 1. S. Ebbesen, væbner. 1340: 47, 48.
1341: 132. 1342: 209. 1343: 343, 386. —
2. S. Jensen, borger i Lund. 1340: 67.
1343: 400.
Sture se Anund, Kristian, Lars.
Stygge se Anders og Peder Pedersen.
Styrbiorn, biskop af Strångnås. 1340: 50.
Stuve se Henrik, Johan.
Sune Osesen, på Varde sysselting. 1342: 278.
Swanke se Detlev.
Sweder, borger i Rostock. 1342: 279.
S vej se Niels.
Svend: 1. S., biskop af Århus. 1340: 15, 25,
36, 37» 38» 42. 1341: *32, 137, 138, 14°,
171, 174, 175, 197. 1342: 247, 250, 256,
263. 1343 ‘ 343, 344, 367, 386, 391, 392. —
2. S., abbed i Herrevad. 1343: 387. — 3.
S. Olufsen, væbner. 1341: 149. — 4. S. Olufsen, klerk i Lunds stift. 1342: 240. — 5. S.
Pedersen, præst. 1341: 149. — 6. S. Peder
sen, arving efter Jens Dampe. 1343: 357. —
7. S. Sivardsen, foged i Ålborg. 1343: 352.
— 8. S. Snaap, fæster i Barsebåck. 1343:
305. — 9. S., præst, betænkes i fru Ingerdstestamente. 1342: 196. — 10. S., borger i
Wismar. 1342: 272.
Svenning Iversen, væbner. 1341: 132.
Sverre, fhv. konge af Norge. 1343: 334.
Sylow se Henneke.
Sulten se Henrik.
Sæk se Esger, Torben.
T

Tå se Mads.
Tage: 1. T. Rud, væbner. 1342: 275. 1343:
343. — 2. T. Drengsen, afstår Visbjærg til
Løgum kloster. 1342: 231.
Tecklenburg se Nicolaus 3.
Telseke, betænkes i fru Ingerds testamente.
1341:196.
v. Teterow se Herman.
Thode, bymand i Kalundborg. 1342: 217.
Thomas: 1. T., abbed i Løgum kloster. 1340:
73. — 2. T., munk i Glenstrup. 1343: 320.

Thomas—Ulf
— 3. T. Gröpeling, Jens og Peder Larsens
svend. 1343: 254, 274. — 4. T. Jensen,
arving efter Jens Bugge. 1340: 65. — 5. T.
Moltesen, på Varde sysselting. 1342:278. —
6. T. Stokfleth, holstensk væbner. 1341:
195. — 7. T. Troelsen, på Vendsyssel syssel
ting. 1343: 297.
Thoreyda se Bernhard.
Tideke: 1. T. Baggendorp, borger i Stral
sund. 1342: 275. — 2. T. Heest, holstensk
væbner. 1342: 277. — 3. T. Pallas, borger i
Dorpat. 1343: 329. — 4. T. Smodesinne,
borger i Wismar. 1342: 271. — 5. T. Wend,
holstensk væbner. 1342: 277. — 6. T. v.
Wolde, borger i Wismar. 1342: 272.
Tideman: 1. T. Bärmann, borger i Rostock.
1342: 279. — 2. T. v. Güstrow, rådmand i
Lübeck. 1342: 259. — 3. T. v. Ülzen, råd
mand i Lübeck. 1343: 380. — 4. T. Witte,
rådmand i Stralsund. 1343: 339. — 5. T.
Witte fra Gotland. 1342: 277.
Tile: 1. T. v. Kele, rettertingsdommer i Est
land. 1343: 358. — 2. T. v. Sorsever, estnisk væbner. 1343: 322, 376.
Timme: 1. T. v. Godendorp, holstensk ridder.
1340: 72. 1342: 221, 277. — 2. T. Jensen,
kannik i Ribe. 1343: 366, 367. — 3. T. Pulsate, holstensk høvedsmand. 1342: 279. —
4. T. Rantzau se Tønne Rantzau. — 5. T.
Timmesen, ridder. 1342: 259.
Tisenhusen se Engelbert.
Todde se Mogens.
Tois se Gerhard, Herman.
Tolk se Didrik.
Tolli Ingvarsen, på Vendsyssel syssel ting.
1343: 297.
Top, borger i Rostock. 1342: 279.
Torben: 1. T. Troelsen, på Vendsyssel syssel
ting. 1343: 297. — 2. T. Sæk, betænkes i
Svend Olufsens testamente. 1341: 149.
Tord: 1. T., præst i Vejlby. 1342: 270. —
2. T. Degn, i Onsild h. 1342: 289. 1343:
320. — 3. T. Jonsen, borger i Lund. 1343:
400.
Torkil: 1. T. Bjørnsen, kannik i Lund. 1341:
168. 1343: 397. — 2. T. Hval, i Vendsyssel.
1343: 297. — 3. T. Rød, i Himmersyssel:
1340—75: 126. — 4. T. Ulvsen, på Varde
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sysselting. 1342: 278.
Torsten: 1. T. Nielsen, på Vendsyssel syssel
ting. 1343: 297. — 2. T. Povlsen, i Lø h.
1342: 231. — 3. T. Svendsen, i Färs h.
1343: 303Tove Ingvarsdatter, enke efter Niels Porse.
1342: 284.
v. Travemünde, borgerfamilie i Lübeck.
1342: 277.
Troels: 1. T. Jonsen, i Gern h. 1341: 167. —
2. T. Jonsen, på Sønder-Djurs herredsting.
1342: 270. — 3. T. Nielsen, på Als. 1341:
178. — 4. T. Pedersen, ridder. 1342: 259.
Trued Bjørnsen, søn af fru Margrete. 1341:
166.
de Tuderto se Franciscus.
Tue: 1. T. Rå, på Sønder-Djurs herredsting.
1342: 270. — 2. T. Rønnebæk. 1342: 226.
— 3. T. Tordsen, på Vendsyssel sysselting.
1343: 297.
Tunnenband, holstensk høvedsmand. 1342:
279Ture, fæster i Bollerup. 1340: 24.
Tyge: 1. T., fhv. biskop af Viborg. 1340: 12.
— 2. T., biskop af Børglum. 1341: 129. —
3. T. Buzel, på Viborg landsting. 1343:
348. — 4. T. Malmø, præst. 1341: 149. —
5. T. Rubyng, præst. 1340: 73. — 5. T.
Troelsen »af almuen«, Langeland. 1341:
163, 173.— 6. T. Vindsen, ridder. 1342:
259*
Tønne v. Rantzau, holstensk væbner. 1340:
47, 48. 1342: 277 (Timme!).

U
Uffe: 1. U. Andersen, væbner, Stig Ander
sens broder. 1342: 250. 1343: 386. — 2. U.
Jensen, væbner, Langeland. 1341: 163,
173. — 3. U. Nielsen, ridder. 1340: 47, 48,
93. 1341: 132, 137, 138, 140, 171, 175,
176, 179, 180, 186. 1342: 209, 250. 1342:
297. 1343: 343, 386. — 4. U. Pedersen af
Eggelstad. 1342: 252. — 5. U. Pedersen,
væbner. 1343: 343.
Uforsagt se Margrete.
Ulf: 1. U. Abiörnsson, svensk ridder. 1340:
50.1342: 248.1343:384. — 2. U. Gudmars-
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Ulf— Wisenbernd

son, svensk ridder: 50, 53. 1341: 158. 1343:
384Ulrik (se også Ølrik): U., greve af Lindow.
I34o: 36, 39» 4°» 4L 42.
Unge-Rolv se Rolv.
Ulv se Niels Nielsen.
Unna se Henrik.
Urne se Niels.

V og W
Wacke se Johan.
Wackendorp se Sigfred.
Valdemar: V. 1., fhv. konge af Danmark.
1340: 69. — 2. V. 2., fhv. konge af Dan
mark. 1340: 38. 1340—75(?): 124. 1341:
185. 1342:249. 1343: 379. — 3. V. 4. Atterdag. 1340: 10, 11, 15, 25, 31, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 57, 68, 71, 77.
1340—54: 112, 113. 1340—75: 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126. 1341: 129, 130,
131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141,
144, 145, 151, 165, 171, 176, 179, 180, 183,
186, 188, 189, 190, 193, 195, 198, 201, 206.
1342: 209, 212, 213, 222, 223, 242, 243,
246, 249, 250, 251, 255, 258, 259, 263, 280,
281, 285. 1343: 298, 302, 304, 313, 319,
321, 322, 324, 329, 335, 336, 337, 341, 342,
343» 344» 345» 34$, 353» 354» 355» 35Ö» 374»
407, 408. — 4. V. 3., hertug af Sønderjyl
land. 1340: 10, 11, 22, 25, 36, 39, 40, 41,
47, 48, 68, 83. 1341: 136, 193, 195. 1342:
220. 1343: 312, 351, 357, 393. — 5. V. v.
Dolen, estnisk ridder. 1343: 329.
Walstorp se Volrad.
Walter v. Minden, borger i Stralsund. 1342:
275Warendorp se Henrik, Herman, Lübbert,
Wedekin.
v. Varenholte se Albert.
Wasmot Schack, holstensk væbner. 1341:
195Wattenscheden se Henrik.
Watnød se Johan.
Wedekin: 1. W. af Hamæ, erhverver gods i
Solrød. 1340: 16. — 2. W. v. Warendorp,
rådmand i Lübeck. 1343: 380, 381.
v. Wedel se Hasse, Henneke.
Weger se Nicolaus.
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St. Thomas sogn: 155. — Valtersbad: 3. —
Ærkebiskop: 3, 33, 44, 50, 51, 52, 53, 66,
80, 100, 129, 149, 155, 157, 159, 162, 168,
169, 195, 216, 218, 222, 233, 239, 240, 266,
3i 1, 339, 343, 344, 359, 3^6, 37L 374,
384, 386, 387, 392, 396, 398, 401. — Ærkedegn: 3, 4, 51, 80, 149.
Lundsgård (i Særslev s., Skovby h., Odense
a.): 115.
Lundstorp (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 207.
Lübeck (Tyskland): 10, 11, 25, 29, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 56, 60, 69, 75,
129, 134, 153, 186, 188, 195, 213, 225,
233, 242, 243, 254, 259, 268, 272, 274,
277, 279 (note 1), 282, 290, 306, 325, 327,
329, 339, 341, 359, 361, 362, 363, 364, 365,
380, 381, 402.
Lyng (Alsted h., Sorø a.): 369.
Lynge h. (Frb. a.): 8, 175.
Lyse kloster (Norge): 203.
Läckö (Sverige): 265.

Læsø—Ravens er
Læsø (Homs h., Hjørring a.): 6.
Lödöse (Sverige): 54.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 73, 231.
Løve h. (Holbæk a.): 112, 113.

M
Magleby (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 207,
409.
Malle (Slet h., Ålborg a.): 12.
Malmø, (Skåne): 51, 67; se også Elenboghen.
Mansdala (Gårds h., Skåne): 66.
Markie (Skyts h., Skåne): 33.
Melby (Skovby h., Odense a.): 115.
Meleke, Melernes og Melendes (hageplove i
Wasemule, Estland): 170, 212.
Merløse h. (Holbæk a.): 369.
Middelfartsund (farvand mellem Jylland og
Fyn): 10, 11, 47, 48.
Mors (Thisted a.): 47, 48, 223.
Mossø (Tyrsting h., Skanderborg a.): 124.
Mullerup (Løve h., Holbæk a.): 113.
Mulstrup (Ringsted h., Sorø a.): 369.
München (Tyskland): 153, 242, 243.
Münster (Tyskland): 328.
Mölln (Lauenburg): 31, 63.
Møn (Præstø a.): 175, 275, 277 (p. 223).
Mørdrup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 64.

N
Nårup (Gern h., Skanderborg a.): 296.
Narva (Estland): 15, 151, 171, 329.
Neuenlande (ved Bremen, Tyskland): 403.
Nidaros (Norge): 9.
Niløse (Merløse h., Holbæk a.): 338.
Nordrup (Ringsted h., Sorø a.): 369.
Nordskov (Skovby h., Odense a.): 98.
Norge: 34, 55, 103, 182, 199, 264, 387; se også
kong Magnus.
Nors (Hillerslev h., Thisted a.): 301.
Notmark (Als S. h., Sønderborg a.): 178, 340.
Novgorod (Rusland): 329.
Nusbugge (skov i Als S. h., Sønderborg a.):
34°*
Nydala kloster (Sverige): 387.
Nyborg (Svendborg a.): 134.
Nybølle, nu Vejlby, Vends h., Odense a.): 84.
Nygård (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 405.
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Nykøbing (Falster, Maribo a.): 275.
Nårke (Sverige): 158.
Næstved (Præstø a.): 87, 88, 192, 196, 222,
226, 275, 284, 404.
Nødager (Sønder-Herred, Djurs): 270.
Nørbæk (Sønderlyng h., Viborg a.): 352.
Nørre-Herred Djurs, se Djurs, Nørreherred-.
Nørrejylland se Jylland.
Nørvang h. (Vejle a.): 221.

O
Odense (Odense a.): 60, 277 (p. 225). —
Biskop: 84, 129, 173, 178, 184, 236, 237,
340, 411, 412. — Byfoged: 110. — St. Gertrudsgilde: 413. — St. Knudskloster: 18,
19, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116,
117, 118, 119, 184, 291, 292, 293, 412. —
Official: 178. — Skolen: 411, 412.
Oldendorf (Holsten): 277 (p. 224).
Onsild h. (Randers a.): 320.
Oppe-Sundby (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 196,
269.
Orden, den tyske, se under Tyskland.
Oslo (Norge): 295, 370.
Ottersnab (forsv. bebyggelse i Burkal s., Slogs
h.. Tønder a.): 73.

P
Paddeborg (nu Sparresholm, Hammer h.,
Præstø a.): 141.
Padis (kloster i Estland): 102, 143, 164, 337,
358, 376Paris (Frankrig): 244.
Pedersbol (i Hundslev mark, Als S. h., Søn
derborg a.): 178.
Pedersborg (Alsted h., Sorø a.): 369.
Pernau (Livland): 329.
Piacenza (Italien): 367.
Plescow (Rusland): 329.
Plon (Holsten): 213.
Pommern: 331.
Preussen: 337.

R
Ramsø h. (Kbh.s a.): 172.
Ramdala (Blekinge, 0. h.): 218.
Randers (Randers a.): 256.
Ratzeburg (Tyskland): 63.
Ravenser (England): 341.
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Ravnetoft— Skiukæbol

Ravnetoft (i Hundslev mark. Als S. h., Søn
derborg a.): 178.
Ravnsborg (Lollands N. h., Maribo a.): 219,
275, 279 (P- 232, 233, 234).
Reinfeld (kloster i Holsten): 362.
Rejnstrup (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 192.
Rendsborg (Holsten): 47, 48, 148.
Rens (Slogs h., Tønder a.): 73.
Reval (Estland): 5, 15, 17, 39, 40, 102, 135,
143, 151, 164, 170, 171, 315, 318, 321, 322,
324> 329> 337> 355, 358, 376.
Revshaleøen (ved København): 249.
Ribe (Ribe a.): 351. — Åen: 156. — Biskop:
136, 161, 177, 193, 238, 343, 366, 386. —
Borgen og lenet: 10, 11, 25, 36, 47, 48, 68.
— By og borgere: 10, 11, 20, 21, 22, 25,
36, 47, 48, 83, 136, 156, 177, 193, 403. —
Kanniker, kapitel og kirke: 20, 21, 22, 125,
136, 156, 177, 357, 366, 367. — Kantor:
177. — St. Pederssogn: 177. — Ærkedegn:
136, 177, 220, 278.
Ribnitz (Tyskland): 225.
Riga (Letland): 277 (p. 224), 336.
Ring, Vor h., Skanderborg a.): 26.
Ringsted (Sorø a.): 386.
Ringsted h. (Sorø a.): 369.
Ris (Ods h., Holbæk a.): 152, 154.
Roskilde (Kbh.s a.): 112, 144, 171, 183, 195,
197, 198, 201, 285, 302. — Agnete kloster:
58, 375, 4!O- — Altre: 102 A (p. 339), 140,
350. — Biskop: 14, 58, 64, 74, 129, 132,
137, 138, H8, J75, 176, 214, 234, 235, 257,
279 (P. 233), 343, 350, 369, 372, 377, 383,
386, 414. — By og borgere: 27, 28, 71,
102 A, (p. 339), 172, 189, 190, 386. —
Bygningsfond: 121, 222. — Clara kloster:
27, 28, 74, 100, 152, 154, 165, 166, 189,
190, 196, 375, 390. — Dekan: 27, 28, 64,
81, 82, 179, 180, 222, 263, 343, 369, 374,
375, 386, 390, 391. — Dominikanere: 257,
375. — Franciskanere: 257, 375. — Frue
kloster: 372. — Hede mølle: 414. — Hellig
åndshuset: 414. — Kanniker og kapitel: 14,
27, 28, 94, 102 A (p. 339), 121, 138, 140,
145, 146, 175, 176, 194, 206, 235, 350, 369,
375, 377, 383- — Kantor: 64, 81, 82, 152,
154, 222, 377, 383. — Klostrene: 196. —
St. Laurentiuskirke: 414. — Official: 284. —

Provst: 179, 180, 192, 222, 360. — Sakri
stan: 27, 28, 222. — Stift: 229, 230, 268. —
Ærkedegn: 81, 82, 152, 154, 179, 180, 222.
Rostock (Tyskland): 13, 75, 142, 186, 188,
195, 233, 259, 261, 279, 282, 317, 339, 341.
Russerne: 329.
Rügen (Tyskland): 39, 40, 175, 331.
Rümpel (Holsten): 277 (p. 224).
Rödinge (Fårs h., Skåne): 252.
Rönnebergs h. (Skåne): 253.

S
Såby, Vester- (Volborg h., Kbh.s a.): 152,
165.
Salby, Store-, (Ramsø h., Kbh.s a.): 172.
Salling (Viborg a.): 223, 287.
Sallinge h. (Svendborg a): 18.
Saltholm (0 i Øresund, Kbh.s a.): 275.
Samsø (Holbæk a.): 7.
Sandgrav (Framlev h., Århus a.): 250.
Sandhammer (hvor?): 275.
Saxtorp (Harjagers h., Skåne): 149.
Schwerin (Tyskland): 268, 363.
Segeberg (Holsten): 277 (p. 222).
Seide (Nørre h., Viborg a.): 111.
Simmerbølle (Langelands N. h., Svendborg
a.): 163, 173.
Sindbjærg (Nørvang h., Vejle a.): 221.
Sjelle (Framlev h., Århus a.): 26.
Sjælland: 69, 134, 137, 138, 145, 152, 175,
196, 204, 263, 343, 374. — Landsting: 112,
113, 137, 138, 139Skåde (Ning h., Århus a.): 161.
Skåne: 50, 51, 53, 77, 129, 130, 131, 185,
204, 210, 249, 281, 282, 298, 339, 343, 384,
385, 386, 387, 388, 391, 392, 393; se også
kong Magnus.
Skagen (Horns h., Hjørring a.): 277 (p. 222).
Skanderborg (Skanderborg a.): 10, 11, 330.
Skanør (Skytts h., Skåne): 38, 42, 185, 232,
246, 255, 333, 379.
Skara (Sverige): 265, 384, 387.
Skarresholm (Skippinge h., Holbæk a.): 189,
190.
Skepparslöv (Gårds h., Skåne): 66.
Skippinge h. (Holbæk a.): 14, 175.
Skiukæbol (i Bollerup mark, Ingelstads h.,
Skåne): 24.

Skodborg— Tor dr up
Skodborg h. (Ringkøbing a.): 125.
Skovby h. (Odense a.): 98.
Skummeslov (Hoks h., Halland): 35.
Skånninge (Sverige): 384.
Skærsø (Mols h., Randers a.): 382.
Skytts h. (Skåne): 33, 396.
Slagelse (Sorø a.): 147.
Slangerup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 64, 196,
386.
Slesvig: Biskop: 69, 150, 202, 241, 268, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316,
325, 327, 328, 361, 363, 365, 378, 380,
381, 402. — By og borgere: 47, 48, 215,
277 (p. 223), 379. — Franciskanere: 215.—
Hertugdømme (se også Sønderjylland og
hertug Valdemar): 10, 11, 276. — Kanni
ker og kapitel: 69, 150, 307, 325, 326, 361,
362, 364, 365, 381. — Provst: 150, 381. —
Stift: 308, 309, 310. — Ærkedegn: 150,
364, 365.
Sluys (Belgien): 341.
Smidstrup (Børglum h., Hjørring a.): 297.
Smørum h. (Kbh.s a.): 137.
Snøde (Langelands N. h., Svendborg a.): 70,
163, 173.
Snøde, Lille- (Langelands N. h., Svendborg
a.): 70, 163.
Soest (Tyskland): 104.
Sokkelund h., (Kbh.s a.): 137.
Solrød (Tune h., Kbh.s a.): 16, 414.
Sonnerup (Volborg h., Kbh.s a.): 152.
Sorø kloster (Sorø a.): 139, 338, 369, 386.
Spandau (Tyskland): 15, 25.
Stabel (forsv. bebyggelse i Hjelmslev h.,
Skanderborg a): 405.
Stadel (Hing h., Ringkøbing a.): 76.
Starreklinte (Ods h., Holbæk a.): 206, 414.
Starup (Skast h., Ribe a.): 278.
Stavern (Holland): 75, 187.
Stensma (Gårds h., Skåne): 303.
Stigsnæs (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 409.
Stockholm (Sverige): 54, 185.
Stoense (Langelands N. h., Svendborg a.):
163, 173.
Stralsund (Tyskland): 38, 75, 78, 183, 186,
188, 195, 233, 246, 258, 259, 261, 275, 339,
34L 373*
Strandby (Gislum h., Ålborg a.): 12.
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Strångnås (Sverige): 50, 384, 387
Strø(Strø h., Frb. a.): 235.
Strø h. (Frb. a.): 175.
Stobelow (ved Rostock, Tyskland): 142.
Sunde (Jåmtland): 334.
Svanholm (Horns h., Frb. a.): 102 A (p. 339).
Svavsted (Søndergøsh.,Sdrj.): 47,48,380,381.
Svenstorp (Gårds h., Skåne): 66.
Sverige: 51, 103, 129, 131, 182, 210, 282, 339,
384, 386, 387, 388, 391, 392, 393.
Svinebjærg (på Hundslev mark, Als S. h.,
Sønderborg a.): 178.
Svogerslev (Sømme h., Kbh.s a.): 27, 166,
102 A (p. 339).
Sæby (Volborg h., Kbh.s a.): 152.
Særslev (Skovby h., Odense a.): 115, 116.
Sårslov (Harjagers h., Skåne): 218.
Søballe (Framlev h., Århus a.): 405.
Søborg (Holbo h., Frb. a.): 134, 175, 196.
Soderkoping (Sverige): 54.
Solvesborg (Blekinge): 394, 395.
Solvesore (Blekinge): 395.
Sømme h. (Kbh.s a.): 166.
Sønderhalland se Halland.
Sønderherred Djurs se Djurs Sønderherred.
Sønderjylland: 291, 293, 312; se også Slesvig.
Sønderup (Harre h., Viborg a.): 111.
Søstæderne se Hanses tæderne.

T
Tåning (Vor h., Skanderborg a.): 124.
Tåsinge (Sunds h., Svendborg a.): 43.
Tarp (V. Horne h., Ribe a.): 278.
Tebbestrup (Galten h., Randers a.): 250.
Teestrup (Ringsted h., Sorø a.) sejens Niel
sen af T.
Terslev (Ringsted h., Sorø a.): 113.
Tessin (Tyskland): 317.
Tjærebylund (Strø h., Frb. a.): 176.
Todi (Italien): 365.
Tolkæbol (i Bollerup mark, Ingelstad h.,
Skåne): 24.
Tolæfjerding (i Bollerup mark, Ingelstads h.,
Skåne): 24.
Tommerup (Tommarp) kloster (Jårrestads
h., Skåne): 51, 387.
Tordrup (nu Frisenvold, Galten h., Randers
a.): 250.
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Torrlosa—Vor

Torrlosa (Onsjd h.. Skåne): 253.
Tranekær (Langelands N. h., Svendborg a.):
279 (P* 234)Trave (flod i Holsten): 277 (p. 223).
Trelstorp (Nørregøs h., Sdrj.): 69.
Trene (å i Sdrj.): 148.
Triest: 399.
Try h. (Strø, Lynge og Holbo h., Frb. a.):
269, 383«
Trønninge (Tuse h., Holbæk a.): 113.
Tubbared (Arstads h., Halland): 191.
Tullebølle (Langelands N. h., Svendborg a.):
163, 173.
Tved (Mols h., Randers a.): 197.
Tvilum kloster (Gern h., Skanderborg a.):
296.
Tvingstrup (Vor h., Skanderborg a.): 32.
Ty (Jylland): 25, 36, 283.
Tyresager (i Hundslev mark. Als Sd. h., Søn
derborg a.): 178.
Tyrkerne: 371, 401.
Tyrstrup h. (Haderslev a.): 293.
Tyskland: 25, 51, 129, 130, 345, 389. — Den
tyske orden: 17, 143, 164, 171, 329, 335,
336, 337, 376.
Tyvelse (Tybjærg h., Sorø a.): 338.
Tønder (Tønder a.): 10, 11, 47, 48.
Tønsberg (Norge): 368.
Tøming (Gram h., Haderslev a.): 10, 11, 47,
48. •

U
Ubberup (Odense h., Odense a.): 291, 292,
293*
Ude-Sundby (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 139.
Uggeløse (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 64.
Ullerup (Bjærge h., Vejle a.): 32.
Uppsala (Sverige): 50, 200, 387.

V og W
Vaaler (Borgesyssel, Norge): 295.
Valkena (Falkenau el. Kårkna, kloster i Est
land): 143, 164.
Vallosa (Ljunits h., Skåne): 300.
Varberg (Halland): 34, 295, 323, 343, 349,
356, 368, 370, 373, 374, 384, 387, 388, 389,
39b 392. 393-

Varde: 10, n, 47, 48, 278. — Syssel: 25, 36,
136, 278.
Varne (Borgesyssel, Norge): 295.
Varnhem (kloster i Sverige): 387.
Wasemule (Estland): 170, 212.
Vejlby (S. h., Djurs, Randers a.): 270.
Vejlby, Vends h., se Nybølle.
Vejle (Vejle a.): 47, 48, 72.
Vejleby (Ods h., Holbæk a.): 14, 414.
Veka (Hoks h., Halland): 35, 191.
Velin (Livland): 329.
Venden: 103.
Vendsyssel: 25, 36, 297.
Veng (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 89.
Wesenberg (Estland): 15, 322.
Vestervig kloster (Revs h., Thisted a.): 122.
Westfalen (Tyskland): 103.
Viborg (Viborg a.): Biskop og bispestol: 2,
12, 57, 92, 120, 208, 287, 386, 407, 408. —
By og borgere: 6, 278. — Dominikanere:
6. — Franciskanere: 6. — Kapitel: 6, 12,
223. — Provst: 6, 223. — Landsting: 283,
3°i, 348, 353> 354Viborg (Finland): 324, 355.
Vidå (provsti i Sdrj.): 150.
Vigerslev (Skovby h., Odense a.): 107, 108.
Villeneuve (Frankrig): 236, 238, 239, 240,
241, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367Vilsted (Slet h., Ålborg a.): 209.
Virketorp (Harjagers h., Skåne): 168, 169.
Wirland (Estland): 171.
Visbjærg (Lø h., Tønder a.): 231.
Visborg (Hindsted h., Ålborg a.): 354.
Visby (Gotland): 318, 329.
Wismar (Tyskland): 186, 188, 195, 199, 233,
259, 261, 271, 272, 277 (p. 223), 339, 341.
Vissing, N.- (Hjelmslev h., Skanderborg a.):
89.
Vissing kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
124.
Vitskøl kloster (Års h., Ålborg a.): 6, 12, 57.
Vitten (Sabro h., Århus a.): 304.
Wittenstein (ordenborg i Livland): 329.
Volborg h. (Kbh.s a.): 152.
Vor h. (Skanderborg a.): 32.
Vor kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
286.

Vordingborg—O ved
Vordingborg (Præstø a.): 79, 134, 263, 279
(p. 228, 230, 233, 234), 281.
Vosgårde (fiskegårde i Tyrsting h., Skander
borg a.): 124.
Vrads (Vrads h., Skanderborg a.): 406.
Vram, Vestra- (Gårds h., Skåne): 305.
Vram, Ostra- (Gårds h., Skåne): 216.
Vram (Gårds h., Skåne): 66.
Vrensted (Børglum h., Hjørring a.): 93.
Vå (Gårds h., Skåne): 51.
Være (Vor h., Skanderborg a.): 32.
Værebro (Sømme h., Kbh.s a.): 383.
Værløse, Kirke- (Smørum h.): 146.
Værum (Galten h., Randers a.): 250.
Våsterås (Sverige): 387.
Væt (Galten h., Randers a.): 250.
Våxjd (Sverige): 387.
Z

Zwolle (Holland): 75.
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Æ
Æbelholt kloster (Strø h., Frb. a.): 196.
Ærø (Svendborg a.): 25, 39, 40.
Æthelshøgh (forsv. bebyggelse i Hillerslev h.,
Thisted a.): 283.

0
Ødelskær (jord i Hundslev mark, Als S. h.,
Sønderborg a.): 178.
Ølst (Galten h., Randers a.): 250.
Øm kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
89, 124, 167, 405, 406.
Onsvala (Bara h., Skåne): 33.
Øresund: 275, 279 (p. 232, 233), 386, 387,
388.
Ørkil (Sunds h., Svendborg a.): 134.
Ørslev (Løve h., Holbæk a.): 112, 113.
Ørting (Hads h., Århus a.): 90, 205.
Øsel: 337.
Østergård i Ørting (Hads h., Århus a.): 90.
Oved kloster (Fårs h., Skåne): 51 (?), 387.

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 (canticum).
apostolisk: udgået fra (henhørende under)
pavestolen, hvis myndighed nedledes fra
apostlen Peter.
artes: de frie kunster, der ifølge Martianus
Gapella 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.
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 steder 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 fordelin
gen 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.

Ordforklaring
bygningsfond: fabrica, kirkens formue.
bymænd: indbyggere i en købing.
cantate (sc. Domino canticum novum): be
gyndelsesordene til introitusbønnen 4. søn
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 Gistercium.
cluniacenser: 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 stif
tet 1216 af spanieren Domingo Guzman.

379

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 fritagen for bispens
jurisdiktion og stillede direkte under paven.
enemærke: ager eller skov uden for fælles
skabet.
esto mihi (sc. in deum protectorem): begyn
delsesordene 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
1252 med en lilje(flos), byvåbnet; senere
taget som mønster ved møntprægningen
flere steder.
foged: oversættelse af aduocatus, den kongelige
eller biskoppelige embedsmand (lensmand),
der forvalter et eller flere herreder med underfogeder (oflicialer) 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.
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franciskanere: gråbrødre, tiggerorden, stiftet
omkr. 1210 af Frans af Assisi.
fravinde (el. afvinde) : erhverve ad rettens vej
(ved proces).
frugt : romerretlig udtryk for udbytte, afkast
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 betegner det selve denne søn
dag.
genbrev: en skriftlig forpligtelse svarende til
den modparten har udstedt.
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, f. eks. g. i Vienne 1311.
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 11. 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
(turnoser), idet både store og små toursmøn
ter herhjemme kaldes grot, de store (vægt
3>93 g) f°r skilling grot, de små, som i
Frankrig benævnes turones parvi, blot for
groter, af hvilke der gik 12 på en skilling,
guardian : forstander for et franciskanerkloster,
gudsfred (treuga dei): den fred, der skulde

råde i helgtiderne, og hvis brud straffedes
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 helligbrøde, hvorved
forstodes vold udøvet i helgtiderne eller på
helligdage; for sådan vold bødedes 3 mark
til bispen, samtidig med at der som ved al
anden vold bødedes til den 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.
høj mester: 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.
inkorporere: indlemme.
interlokutorier: domsafsigelser af midlertidig
gyldighed (modsat: slutdom).
investere: højtideligt indsætte i et gejstligt
embede.
invocavit (sc. me et ego exaudiam): begyndel-
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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
søndag.
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 eremittil værelsen.
kalatravensere: gejstlig ridderorden, stiftet
1158 af abbed Raimund til værn mod mau
rerne; Galatrava 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 (Gorpus luris Ganonici).
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,
kardinaldiakoner 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.
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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 kloster, hvorunder der
læstes højt af Gassians 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
embede el. lign.), 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 fadebu
ret på bispegården.
kølnsk vægt: vægtenhed, 233,8 g.
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
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sig; ved låsebrevet satte kongen ‘sagen evin
delig 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 landsdomme
ren.
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 (40
tønder rug og hvede, 48 tønder byg, 80
tønder havre), idet værdien toges i betragt
ning.
lætare (sc. Jerusalem): begyndelsesordene 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 vedkommende herre.
mark: 1 mark = 8 øre å 3 ørtug å 10 el. 12
penninge. 1 mark penge: en vis efter tid
og sted skiftende del af 1 mark sølv. Samme
inddeling bruges om korn, således at den
til penning svarende mindste enhed er en
skæppe; endelig bruges mark som jordmål
om det til udsæd af en mark korn svarende
antal.
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.
monstrans: 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, pavelig: person, der af paven eller kej
seren er beskikket til at udfærdige eller be
vidne 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: begyndelsordene 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 digniteterne (fx. domprovsten).
orbodemål: forbrydelse, der ikke kan sones
ved bod.
ordensmester: forstander for den tyske orden
i Livland.
orfejde: edelig løfte om en fejdes ophør.
ottesang: gudstjeneste eller bedetime,som
holdes ved daggry.
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otting: ottendedel af et bol.
palliet: skulderbort af uld med sorte kors, som
paven overrækker ærkebispen 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
repræsenterede 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.
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quasi modo geniti: (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. ridder mæssige 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 Gompostella til ære for jomfru Maria;
synges efter completoriet, dagens sidste
tidebøn.
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«).
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.
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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 aller 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 nørrejyske
sysler, og som ikke udøver lovgivende eller
egti. dømmende myndighed, men som dog
i flere henseender benyttedes som de øvrige
ting (f. eks. til skødning o. lign.).
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 (13. dec.). Navnet af lat.
quatuor tempora (de fire tider).
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
eftermiddagsguds tjenes ten.
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.

