Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

DANMARKS RIGES
BREVE
UDGIVET AF

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB
UNDER LEDELSE AF

FRANZ BLATT
3. RÆKKE 2. BIND

1344-1347
UDARBEJDET AF

C.A.CHRISTENSEN OG K. FRIIS JOHANSEN
DE TYSKE TEKSTER AF

H. BACH

EJNAR MUNKSGAARDS FORLAGa/s

KØBENHAVN 1959

DANMARKS RIGES
BREVE

BEKOSTET AF

UNDERVISNINGSMINISTERIET
OG

CARLSBERGFONDET

DANMARKS RIGES
BREVE
UDGIVET AF

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB
UNDER LEDELSE AF

FRANZ BLATT
3. RÆK KE

2. BIND

1344-1347
UDARBEJDET AF

C. A. CHRISTENSEN OG K. FRIIS JOHANSEN
DE TYSKE TEKSTER AF

H. BACH

EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG

KØBENHAVN 1959

a/s

Tilsynsførende:
KRISTIAN HALD —STIG lUUL

COPYRIGHT 1959 BY
DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB, COPENHAGEN

PRINTED IN DENMARK, FR. BAGGES KGL. HOFBOGTRYKKERI

INDHOLDSFORTEGNELSE
Manuskript- og Bogfortegnelse............................ p.

VII

Breve 1344—1347......................................... -

1— 314

Personregister......................................................... Stednavneregister ................................................... Ordforklaring........................................................ -

317
339
351

MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE
Åkærske reg. = Registratur over Breve paa
Aakjær 1611, trykt ÆA. II 113—66.
Ålborghus reg. = Registratur over Breve på
Ålborghus (1573 og 1578), trykt ÆA. III
1—76.
Århusbogen = Kgl. Bibi. Kbh., E Donatione
Variorum 53, 2°.
Aarsberetn. fra Geheimearch. = Aarsberetninger fra det kgl. Geheimearchiv. I—V.
Kbh. 1852—76.
Acta Pont. = Acta pontificum Danica. I—
VII. Kbh. 1904—43.
Acta Pont. Svec. Cam. = Acta pontificum
Svecica I. Acta cameralia I. Sthlm 1936—
42. (Diplomatarium Svecanum Appendix).
Alling kl. reg. = Registratur over Alling Klo
sters Breve (1580), trykt ÆA. II 167—94.
Annales Danici = Annales Danici medii
aevi. Ed. Ellen Jørgensen, Kbh. 1920.
Anne Krabbes Kopibog — Kgl. Bibi., Kbh.
GI. kgl. Sml. 844, 20.
Antvorskov kl. reg. = Registratur over Ant
vorskov Klosters Breve (1607), trykt ÆA.
IV 57—274.
Arhnung = J. O. Arhnung, Roskilde Dom
kapitels Historie. I. Tiden indtil 1416. Kbh.
1937B 29. Sv. RA. »Specification uppå dhee breef
och documenta, som till Lunde dombkyrckio tillhöriga finnas« (før 1693) (= Skånebrevsfortegnelsen).
B 30. »Extracter af åthskillige breef« (omkr.
1685). Udkast til B 29, Sv.RA.
Bartholin = Th. Bartholin, Gollectanea. Kgl.
Bibi., Kbh. E. donatione variorum 1, 2°.
Bartholin, Annales = Th. Bartholin, Annales
ecclesiae Danicae. Kgl. Bibi., Kbh. E don.
var 1, 20. XX.

Bircherod = Jakob Bircherod, Kgl. Bibi., Ny
kgl. Saml. 404, 2°.
Bunge, F. G. v., Das Herzogthum Estland
unter den Königen von Dänemark. Gotha
1877.
Børglum kl. reg. = Registratur over Børglum
Klosters Breve (1513), trykt ÆA. III 77—
108.
G = Decreti pars secundi. Causæ, udg. af E.
Friedberg, Corpus Iuris Canonici I 357—
1292.
Cypræus, Hieronymus, Kgl. Bibi., GI. kgl.
Saml. 1048, 2°.
Cypræus, J. A., Annales Episcoporum Slesvicensium. Köln 1634.
Cypræus, Povl, Kgl. Bibi., GI. kgl. Saml.
1047, 2°.
Danmarks gamle Købstadlovgivning I—IV,
udg. af Erik Kroman. Kbh. 1951—60.
Detmar, udg. af F. H. Grautoff. Lübeck 1830,
og i Chroniken der deutschen Städte XIX.
Leipzig 1884.
Dig. = lustiniani Digesta, Corpus Iuris Civi
lis I, udg. af Th. Mommsen og Paul Krue
ger. Berlin 1911.
Dipl. Svec. = Diplomatarium Svecanum
V. Sthlm. 1866.
DKS. = Danske kongelige Sigiller. Samlede af
Henry Petersen, udg. af A. Thiset. Kbh.
I9I7DRB = Danmarks Riges Breve udg. af Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab under
ledelse af Franz Blatt. 1., 2. og 3. række I ff.
Kbh. 1938 ff.
E 102 a = »Excerpta diplomatum. E 102a.
Biörners m. fl. Extracter« (omkr. 1685). Ud
kast til B 29. Sv.RA.
Eline Gøyes Jordebog = Fru Eline Gøyes

VIII

Manuskript- og bogfortegnelse

Jordebog med tilhørende Brevuddrag, udg.
af A. Thiset. Kbh. 1892.
Esrombogen = Codex Esromensis. Kgl. Bibi.
Kbh. E donatione variorum 140, 40.
Extravag. = Extravagantes Decretales quæ a
diversis Romanis Pontificibus post Sextum
emanaverunt (= Extravagantes Commu
nes), udg. af E. Friedberg, Corpus Juris
Canonici II 1236—1312.
Frederik I.s danske reg. = Repertorium over
Breve fundne på Sølvkammeret i Køben
havns Slot 1524, trykt ÆA. IV 383—
420.
Gernet, A. v., Forschungen z. Geschichte des
Baltischen Adels. Reval 1893.
Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Chronologia rerum Danicarum secunda, trykt SRD
I 266—334.
Hamsfort, Gorn., Odense bispekrønike i for
skellige redaktioner, Kali 668, 8°. Kgl.
Bibi., Kbh.
Hans UB. = Hansisches Urkundenbuch. I ff.
Halle 1876 fr.
Helms, H. J., Næstved St. Peders Kloster.
Næstved 1940.
Hist. Tidsskrift = Historisk Tidsskrift, udg. af
den danske historiske Forening. I ff. Kbh.
1840 ff.
Hofman, Fundationer = H. Hofman, Sam
ling af Fundationer og Gavebreve I—XI.
Kbh. 1755—80.
Hvitfeld = A. Hvitfeld, Danmarckis Rigis
Krønicke 40, I—IV. Kbh. 1599—1603. Fol.
I—II Kbh. 1650—52.
Hvitfeld, Bispekrøn. = A. Hvitfeld, Bispers
Krønicke. Kbh. 1604. Folioudgave smsts.
1650.
luul, Stig, Fællig og Hovedlod. Kbh. 1940.
Kalundborgske registratur (1476), trykt ÆA.
I 1—86.
Kalundborgske reg. (1551) = Registratur
over Brevene paa Folen paa Kalundborg
1551,trykt ÆA. IV 1—81.
Langebek = Langebeks Diplomatarium
(Rigsarkivet).
Liber Daticus Roskildensis, udg. af A. Otto.
Kbh. 1933.
Lundebogen — Sv. RA. Registrum ecclesie
Lundensis (1494).

Lundegårds reg. = Registratur over Lundegaards Breve (1555 og 1577), trykt ÆA. IV
291—364.
Lunde kapitels gavebøger = Libri memori
ales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels
Gavebøger. Udg. ved C. Weeke. Kbh.
1884—89.
Lunde kap. reg. = Registratur over Breve i
Lunde Kapitels Arkiv (1425), trykt ÆA.
V. 123—74.
Lüb. UB. = Codex diplomaticus Lubccensis.
Urkundenbuch der Stadt Lübeck. I ff. Lü
beck 1843 fr.
Løgumbogen = Kgl. Bibi., Kbh. Ny kgl.
Sml. 881, 2°.
Mariager kl. reg. — Registratur over Breve i
Mariager Klosters Arkiv 1584—(1602),
trykt ÆA. V 643—761.
Maribo kl. reg. = Registratur over Maribo
Klosters Breve 1621, trykt ÆA. III 251 —
312.
Mekl. UB. = Meklenburgisches Urkunden
buch. I ff. Schwerin 1863 ff.
Michelsen, A. L. J., Nordfriesland im Mittelalter. Schleswig 1828 (= Staatbürgerliches
Magazin VIII).
Middelalderens danske Bønnebøger I—III,
udg. af Karl Martin Nielsen. Kbh. 1946—57.
Migne, J. P., Patrologiæ cursus completus.
Series latina. I—CGXXI. Paris 1844—
1905Moltesen, L., De avignonske Pavers Forhold
til Danmark. Kbh. 1896.
Niederstadtbuch, Lübeck Staatsarchiv.
Næstved klosters registratur = Næstved St.
Petri Klosters Registratur (Næstved Gave
bog) : Herlufsholm Arkiv (1528), trykt SRD
IV 335—4°$Odensebogen = Uppsala Univ. Bibi. De la
Gardies Donation nr. 39.
Odense St. Hans kl. reg. = Registratur over
Breve i Odense St. Hans Klosters Arkiv
(1558), trykt ÆA. V 603—42.
Odense St. Knuds Klosters Registratur =
Registratur over Breve i Odense St. Knuds
Klosters Arkiv (1548 og senere), trykt ÆA.
V 175—269.
Pavelige kopibøger = Registra Auinionensia
og Registra Vaticana, Vatikanarkivet.

Manuskript- og bogfortegnelse
Pavelige regnskabsbøger — Introitus et exitus
og Obligationes et solutiones, Vatikanarkivet.
Pavelige supplikregistre = Registra supplicacionum, Vatikanarkivet.
Rasmussen, P., Herreklostrenes Jordegods i
det 16. Aarhundrede. Kbh. 1957.
Reg.Dan. = Regesta diplomatica historiæ
Danicæ. I. Kbh. 1847.
Reg.Dan.* = Regesta diplomatica Historiæ
Danicæ. Series 2. I. Kbh. 1889.
Renner, Johann, Livländische Historien, udg.
af R. Hausmann og K. Höhlbaum, Leipzig
1876.
Rep. = Repertorium diplomaticum regni
Danici mediævalis. Fortegnelse over Dan
marks Breve fra Middelalderen, udg. af Kr.
Erslev. I—IV. Kbh. 1894—1912.
Resen = P. H. Resen Atlas Danicus (Uldall
186, 2°. Kgl. Bibi., Kbh.).
Ribe kapitels reg. = Registratur over Breve i
Ribe Kapitels Arkiv (1553), trykt ÆA. 319
—461.
Roskilde Agnete kl. reg. = Registratur over
St. Agnete Klosters Breve i Roskilde (1575),
trykt ÆA. IV 275—90.
Roskilde Clara reg. = Registratur over Breve
i Universitetets Arkiv, hovedsagelig fra Ros
kilde Claræ Klosters Arkiv (1586), trykt
ÆA. V. 559—601.
Roskildegårds reg. = Registratur over Breve
på Roskildegård (omkr. 1570), trykt ÆA.
HI 3I3—74Schleswig-Holsteinische Regesten und Ur
kunden. IV—V., udg. af Volquart Pauls.
Kiel 1924—32.
Schwartz, Alb. Georg, Versuch einer Pommerschen u. Rügianischen Lehnhistorie. Greifs
wald 1740.
Schäfer = Dietrich Schäfer, Das Buch des
lübeckischen Vogts auf Schonen. Halle
a. S. 1887.
Sidsel Ulfstands brevregistratur 1593, trykt
Adelige Brevkister 47—83.
Silkeborgske reg. = Registratur over Brevene
paa Silkeborg 1558, trykt ÆA. II i—111.
Skånebrevsfortegnelsen, se B 29, B 30, E 102a.
Skanderborgske reg. = Skanderborgske Re
gistratur (1606), trykt ÆA. I 161—276.

IX

Smit, H. I. = H. I. Smit, Bronnen tot de
Geschiedenis van dem Handel met Enge
land, Schotland en lerland. I, 1150—1485,
Stuk 1—2. ’s-Gravenhage 1928.
Sorøbogen: AM. 290, 2°.
Sorø gavebog = GI. kgl. Saml. 2485, 40, Kgl.
Bibi., Kbh., trykt SRD IV. 463—531.
SRD = Scriptores Rerum Danicarum, ed. J.
Langebek etc. I—IX. Kbh. 1772—1878.
Stephanius=Stephanius, Systema. Univ.Bibl.,
Uppsala, de la Gardies Donation 25—29.
Strecker, Werner, Die äussere Politik Al
brechts II von Mecklenburg. Schwerin
I9I3Sudendorf = LTrkundenbuch zur Geschichte
der Herzöge von Braunschweig und Lüne
burg. Gesammelt und hrsg. von H. Suden
dorf. I ff. Hannover 1859 ff.
Suhrn = P. F. Suhrn, Historie af Danmark.
I—XIV. Kbh. 1792—1828.
Sverges Traktater med Främmande Magter,
udg. af O. S. Rydberg. II. Sthlm. 1883.
Tangl, M., Die päpstlichen Kanzleiordnun
gen v. 1200—1500. Innsbruck 1894.
Terpager = P. Terpager, Ripæ Cimbricæ,
Flensborg 1736.
Tommerup klosters reg. = Registratur over
Tommerup Klosters Breve (1550), trykt
ÆA. IV 365—82.
Weeke, se Lunde kapitels gavebøger.
Vestervig klosters registratur 1599, trykt ÆA.
III 131—70.
Viborg stifts reg. = Registratur over Viborg
Stifts Breve (1540erne og 1574), trykt ÆA.
II 201—360.
VI = Liber Sextus Decretalium domini
Bonifacii papæ VIII, udg. af E. Friedberg,
Corpus Iuris Canonici II 929—1124.
Vordingborske reg. = Vordingborgske Re
gistratur (1476), trykt ÆA. I 87—160.
X = Decretalium Gregorii Papæ IX, udg. af
E. Friedberg, Corpus Iuris. Canonici II 1 —
927Yngre kalundborgske registratur se Kalundborgske registratur 1551.
ÆA. = De ældste danske Archivregistraturer
I—V. Kbh. 1854—1910.
Æbelholtbogen = Kgl. Bibi., Additamenta
5I> 2°-

i344-1347

1344. 7. januar. Lübeck.

1

Herr Markvard v. d. Wisch Rorland erkender overfor rådet i Lübeck at have mod
taget den i. rate på iooo mark lybsk af biskop Henrik af Slesvigfor borgen Svavsted.

Indførelse i Lübeck Niederstadtbuch.

Herr Markvard Rorland, ridder, erkendte over for rådet, at de første
iooo mark af de nedenfor i denne bog nævnte 3000 mark1) for borgen
Svavsted er blevet ham betalt under den nu forgangne jul, idet han på
egne og sine arvingers vegne lod herr Henrik, biskop af Slesvig, og hans
medlovere være kvit og fri for ethvert yderligere krav med hensyn til disse
1000 mark, der, som nævnt, er betalt. Handlet for rådmændene i året
1344 dagen efter helligtrekonger.
1) jf. DRB III 1 nr. 380 og 381; indførelserne i Niederstadtbuch står ikke i kronologisk
rækkefølge.

1344. 12. januar se 1344 12. juli, nr. 64.

1344. 13. januar( P)1). Varberg.

2

Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne udsteder en forordning vedrørende uden
landske håndværkere og købmænd i Bergen. — Dette brev blev gjort i Varberg
den 20. dag efter jul i vort kongedømmes 25. år.

Afskrift i den arnemagneanske samling.
1) en anden afskrift i Stockholms Kgl. Bibi, har: 10. dag efter jul d.v.s. 3. januar.

1344. 13. januar. Avignon.

3

Pave Clemens 6. tillader kong Valdemar 4. Atterdag at lade holde messe før daggry.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).
3. Række. II.

Nr. 4

13. j anu ar 1344

2

Til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
hilsen og apostolisk velsignelse.
Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som Du nærer til os og den
romerske kirke, fortjener, at vi nådigt imødekommer Dine ønsker, særlig
i de tilfælde, hvor Du, som det er Dit fromme ønske, kan vise iver for guds
tjenesten, og hvorved Dit åndelige velfærd kan fremmes. Idet vi derfor bøjer
os for Dine fromme bønner, bevilger vi Dig, fromme konge, i kraft af dette
brev af særlig nåde, at Du må lade holde messe før dagens frembrud, dog
omkring daggry, når andre af de opgaver, Du til enhver tid står midt i,
måtte kræve det, ved Din egen eller en anden egnet præst, uden at det
skal kunne lægges hverken Dig eller den præst, der således holder messe,
til last, forudsat dog, at Du gør sparsomt brug af denne tilladelse; thi når
vor herre Jesus Kristus, Guds Søn, som er det evige lys, ofres ved alter
tjenesten, bør dette ikke ske i nattens mulm og mørke, men i dagens lys.
Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig
forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette,
skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 13. januar i vort
(pontifikats) andet år.
1) findes også anført i de pavelige supplikregistre.

1344. 13. januar. Avignon.

4

Pave Clemens 6. tillader kong Valdemar 4. Atterdag at have et rejsealter.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
hilsen og apostolisk velsignelse.
Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som Du nærer til os og den
romerske kirke, fortjener, ikke med urette, at vi, så vidt vi formår med Gud,
nådigt imødekommer Dine begæringer, særlig dem, som vi ser udspringe
af brændende fromhed. Idet vi derfor bøjer os for Dine fromme bønner,
bevilger vi Dig, fromme konge, ved dette brevs ordlyd, at Du må have et
rejsealter, ved hvilket Du i Din nærværelse og på steder, der egner sig og er
værdige til dette formål, med tilbørlig ærbødighed og værdighed kan lade
holde messe og andre gudstjenester ved Din egen eller en anden egnet
præst uden skade for andres rettigheder. Intet menneske må bryde dette

T
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i g. j anuar 1344

Nr. 6

vort tilståelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Hvis
nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han vil pådrage sig
Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Gi
vet i Avignon den 13. januar i vort (pontifikats) andet år.
1) findes også anført i de pavelige supplikregistre.

1344. 13. januar. Avignon.

5

Pave Clemens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag lov til at lade holde messe for
sig og sin husstand på steder, der er lyst under interdikt, når han blot ikke selv er skyld
deri.
Afskrift i de pavelige kopibøger *).

il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
hilsen og apostolisk velsignelse.
Din oprigtige fromhed fortjener, at vi, såvidt vi formår med Gud, nå
digt imødekommer Dine ønsker, særlig med hensyn til det, som kan tjene til
Din sjæls frelse. Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, bevilger vi Dig i
kraft af dette brev, at Du, hvis Du skulde begive Dig til steder, der er lagt
under kirkens interdikt, der må lade holde stille messe og andre gudstje
nester for Dig og Dit tjenerskab, som gør tjeneste i Dit hus, for lukkede
døre, med udelukkelse af dem, der er banlyste eller ramt af interdikt, og
uden klokkeringning, når blot Du selv eller de ikke har givet anledning til
interdiktet, og det ikke særligt er rettet mod Dig eller dem. Ingen må
bryde dette vort tilladelsesbrev eller i ubesindig forvovenhed sætte sig op
derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han
derved pådrager sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’
og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 13. januar i vort (pontifikats) andet
år.

T

1) findes også anført i de pavelige supplikregistre.

1344. 13. januar. Avignon.
Pave Clemens 6. tillader kong Valdemar 4. Atterdag at vælge en skriftefader, som
kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

15. januar 1344

Nr. 7

4

il vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,
hilsen og apostolisk velsignelse.
Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og romerkirken, for
anlediger, at vi nådigt bønhører Dine andragender, især når de tager
sigte på Din sjæls frelse. Følgelig har vi imødekommet Dine bønner og
bevilger Dig, fromme konge, med dette brev, at Du kan vælge Dig en
skriftefader, som med apostolisk myndighed, så vidt kirkens nøglemagt
strækker sig, og det er velbehageligt i den guddommelige majestæts øjne,
een gang, når døden truer, kan meddele Dig den fulde forladelse for alle
Dine synder, som Du angrer af hjertet og bekender med munden, hvilket
de romerske paver nu og da plejer at tildele enkelte personer ved særligt
privilegium, dog således at samme skriftefader i de tilfælde, hvor der skal
ydes anden mand oprejsning, kan pålægge Dig personligt, hvis Du forbli
ver i live, eller Dine arvinger, hvis Du måske skulde gå bort, at udføre
det, som Du eller de som anført var pligtige til at gøre. Og for at Du ikke
— det være langt fra — på grund af denne nådesbevisning for fremtiden
skal blive mere tilbøjelig til at begå utilladelige handlinger, er det vor
vilje, at hvis Du måtte begå sådanne i tillid til denne eftergivelse, skal
omtalte eftergivelse ikke på nogen måde være Dig til hjælp i så henseende.
Intet menneske må bryde dette vort tilladelses- og viljesbrev eller i ube
sindig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen drister sig til at for
søge det, skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og
hans apostle St. Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 13. januar i
vort (pontifikats) andet år.

T

1) findes også anført i de pavelige supplikregistre.

1344. 13. januar. Avignon.

7

Pave Clemens 6. overdrager kong Valdemar 4. Atterdags kapellan Henrik Vogt et
kanonikat og en præbende ved kirken i Hamburg, skønt han i forvejen har sognekir

ken i Saltum, Børglum stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Henrik Vogt, kannik ved kirken i Hamburg, Bremen stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds øvrige fortjenester,
for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger

T
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13-januar 1344

Nr. 7

os til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi derfor i betragtning af Dine
fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig
med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Hamburg, Bremen
stift, i hvilken kirke der er større og mindre præbender, med fuld kanonisk
ret og giver Dig det ved provision. Hvis en af de nævnte større præbender
for tiden er ledig i nævnte kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din
hertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb,
efter at Du eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledig
hed, har besluttet at godtage den, reserverer vi den til apostolisk overdra
gelse til Dig, at overdrage Dig efter denne godtagelse med al ret og tilbe
hør. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder, (Burchard), ærkebiskop af
Bremen, og vore elskede sønner provsten, dekanen og kapitlet i nævnte
kirke og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen af eller al
anden rådighed over præbenderne ved samme kirke i fællesskab eller hver
for sig hører, at driste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen
måde at træffe bestemmelse om nævnte præbende, undtagen efter at have
bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har
villet godtage den. Vi erklærer det fra da af ugyldigt og magtesløst, om
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom
skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset den bestemmelse,
der fastlægger kannikernes antal, og alle andre bestemmelser og sædvaner
i denne kirke, der strider herimod, og især den, i hvilken det siges at være
fastsat, at ingen kan erhverve en større præbende i den, medmindre han
trin for trin forfremmes fra de mindre, selv om de er bekræftede ved ed,
apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uan
set om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er
anerkendt som kannik ved samme kirke eller gør påstand om anerken
delse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de
skal have provision på kanonikater og præbender ved samme kirke, eller
almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de egne, selv om
man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået
frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du frem
for alle disse — dog med undtagelse af dem, der med vor myndighed er
optaget i denne kirke eller har ventebrev på sådanne præbender i den —
skal have fortrinsret til at opnå nævnte præbende, 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 ærke-

Nr. 8

13. januar 1344

6

biskop, provst, dekan og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab
eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være plig
tige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne
tvinges dertil, og at kanonikater og præbender i denne kirke og andre kir
kelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdra
gelse eller provision eller anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne til
deles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, ty
deligt og ord til andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken
som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig,
hvilken ordlyd den så har, hvorved virkningen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis
nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning opta
ges i dette brev, 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 sædvanlige 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, eller (uanset) at Du vides at besidde sogne
kirken i Saltum, Børglum stift. Intet menneske må bryde dette vort over
dragelses-, 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 13. januar i
vort (pontifikats) andet år.
1) findes også anført i de pavelige supplikregistre.

1344. 13. januar. Avignon.

8

Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Riga, abbeden i St.Michaelsklostret

i Lüneburg og dekanen ved kirken i Verden at indføre Henrik Vogt som kannik i Ham
burg.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskop (Engelbert) af
Riga og vore elskede sønner . . . abbed i St. Michaels kloster i borgen
Lüneburg, Verden stift, og . . . dekan ved kirken i Verden, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel o.s.v. indtil1) Børglum stift. Derfor på-

P

13- januar 1344

7

Nr. 9

lægger vi Eder, gode Mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller
blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed
fra nu af skal skaffe samme Henrik eller hans befuldmægtigede på hans
vegne anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirke i Hamburg, efter
at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med fuld
kanonisk ret, og at I ligeledes med fornævnte myndighed efter fornævnte
godtagelse skal sørge for med al ret og tilbehør at overdrage og anvise
samme Henrik denne præbende, der af os som ovenfor omtalt er reserveret
ham i samme kirke, hvis en sådan dengang, da vi foretog reservationen,
var ledig eller senere blev ledig, eller så snart den måtte blive ledig samme
steds. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede for ham i
faktisk besiddelse af denne præbende og dens rettigheder og tilbehør og
forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares ham alle
frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte eller uanset om
samme ærkebiskop, provst, dekan 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 fuldstændigt, udtrykkeligt og ord til andet omtaler
den bevilling, idet I med vor myndighed skal tugte dem, der sætter sig
op herimod, under udelukkelse af appel. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 7.

1344. 13. januar. Avignon.

9

Optegnelse om, at biskoppen af Roskilde må lade fjerntliggende kirker og kirke

gårde genindvie af en egnet gejstlig.
Referat i de pavelige kopibøger.

or herre paven viste biskoppen af Roskilde den nåde, at han kunne
lade kirker og kirkegårde i hans stift, der lå langt fra fornævnte stad
Roskilde, genindvie af en egnet klerk i tre år fra dette tidspunkt i overens
stemmelse med formularen.1) Givet i Avignon den 13. januar i vort (ponti
fikats) andet år.

V

1) jf. fx. DRB II 9 nr. 235.

Nr. io

[Før i g. j anuar] 1344
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1344. [før 19. januar]*)*

8

Sofie, datter af Tue Rønnebæk og gift med Peder Kristiansen, testamenterer sit

gods i Freerslev,

Kannæfeel og Leergrawæholt til Næstved St. Peders kloster.

Næstved St.Petri klosters registratur.

ofie, herr Tue Rønnebæks datter, Peder Kristiansens hustru, skænkede
os i sit testamente alt sit gods i Freerslev, Kannæfeell og Leergrawæholtf med alle dets tilliggender. Dette gods skødede hun inden sin
sygdom til klosteret på Sjællands landsting3). 1344.

S

1) Sofie døde 1344 19. januar, jf. Helms, Næstved St. Peders kloster 463. — 2) for
svundne bebyggelser, nævnes sidste gang 1377. — 3) jf. DRB. III 1 nr. 404.

1344. 22. januar. Avignon.

11

Pave Clemens 6. pålægger bispen af Ribe at løse hertug Valdemar af Jylland fra

den ed, der under fangenskabet hos greverne Henrik og Klaus" vasaller blev aftvunget
ham om ikke at støtte kong Valdemar 4. Atterdag.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop (Jakob) af Ribe hilsen.
Det er kommet til vor kundskab, at skønt vor elskede søn, den højbårne mand Valdemar, hertug af Jylland i Danmarks rige, var og er bun
det ved troskabsed til sin herre, vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks
berømmelige konge, har dog nogle tyskere, åbenbare fjender af fornævnte
Danmarks konge og rige og hans og rigets angribere, som var og er de højbårne mænd, greverne Henrik og Klaus af Holstens mænd og vasaller —
hvilke grever ligeledes, som det forsikres, er fornævnte konges og riges an
gribere — ved svig taget denne hertug Valdemar til fange og holdt ham
to fulde år i hårdt fængsel1) i tunge lænker og tvunget ham til, førend han
kunde fri sig fra samme bevogtere, at stille dem sikkerhed for betaling af
en meget stor pengesum til dem og til aflæggelse af ed på Kristi legeme
over for fornævnte grever om, at han aldrig ville sætte sig op imod disse
grever eller nogen af deres tilhængere, nemlig fornævnte konges og riges
angribere, og ikke i nogen henseende hjælpe sin fornævnte herre kongen
af Danmark imod dem i henhold til den troskabsed, ved hvilken han var,
således som han endnu er, forpligtet over for samme konge. Da nu det,
som sker på grund af vold og frygt, ikke kan opnå bestyrkelse og stadfæ-

T

25- januar eller 8. februar 134(4]

9

Nr. 13

stelse,2) pålægger vi Dig, broder, ved denne apostoliske skrivelse, at Du,
hvis det forholder sig således, med apostolisk myndighed beflitter Dig på
at ophæve nævnte ed, der som ovennævnt er aflagt af denne hertug, idet
I tugter dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf under udeluk
kelse af appel, uanset om nævnte grever eller hvilke som helst andre i fæl
lesskab eller hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, at de
ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller banlysning ved et
apostolisk brev, som ikke fuldstændigt og ord til andet omtaler den bevil
ling. Givet i Avignon den 22. januar i vort (pontifikats) andet år.
1) ifølge Detmar blev hertug Valdemar taget til fange af holstenerne under en jagt
på Ærø i fastelavnstiden 1341;i godt to år sad han fængslet i Nyborg, Chroniken d. deut
schen Städte XIX. Lübeck I 488. — 2) jf. c. 15 X De iureiurando II 25.

1344. 25. januar.

12

Henrik Sort, Niels Dal, Anders Nielsen og Asgot Nielsen erklærer, at de i hen
hold til kongebrev har indført herr Peder Vendelbo i godset i Korup.
Original i rigsarkivet.

enrik, kaldet Sort, Niels Dal, Anders Nielsen og Asgot Nielsen, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle, at vi som påbudt i vor herre kong
Valdemars brev1) har indført nærværende brevviser herr Peder Vendelbo
i korporlig besiddelse af det gods i Korup i Himmersyssel, som lovligt er til
skødet ham af Anders Pedersen og siden tildømt ham ved fire af samme
vor herre konges breve, og ved dette brev hjemler vi over for alle, hvem
det vedrører, at vi har indført ham i samme gods. Til vidnesbyrd herom er
vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1344 på St. Povls
omvendelsesdag.

H

1) jf. DRB III 1 nr. 354.

134[4]. 25. januar eller 8. februar. København.

13

Kong Valdemar 4. Atterdag skænker Slangerup nonnekloster al (kronens jord i)

Slangerup, gården Jordhøj og kronens part i Sigerslevvester med patronatsret til kir

ken sammesteds og bekræfter klostrets privilegier mod, at klostret til gengæld giver
jomfru Agnete, datter af kong Birger af Sverige, underhold i klostret og efter hendes
død lader afholde årtider for hende og den kongelige slægt.

Nr. 13

25. januar eller 8. februar 134(4]

10

Oversættelse fra omkr. 1500 i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde konge i Danmark, vil, at det skal være vit
terligt for alle nulevende og fremtidige, hvem dette vort brev kom
mer for øje, at vi har skænket og med dette vort brevs ordlyd skænker de
regelbundne og gudfrygtige klosterfruer i Slangerup kloster, som vi el
sker med Gud, alt dette vort efterskrevne gods, at beholde til evig tid,
nemlig al (vor jord i) Slangerup by, (fremdeles)1) vor gård, som kaldes
Jordhøj, og den part, der tilhører os i Sigerslevvester, med alle tilliggender
til fornævnte gods i ager, eng, græsgang, overdrev, skove, fiskevande og
alle øvrige tilliggender til fornævnte gods samt kirken med al kongelig ret.
Og med henblik på den velbyrdige pige eller jomfru, vor elskelige frænke
Agnetes »ro, nåde og vilje«2), hun, som er datter af kong Birger, der for
dum var konge i Sverige, tilstår vi dem det fornævnte gods og alt deres
andet gods, hvor det findes eller er beliggende, at være fritaget og undta
get for al kongelig tynge, samt alle andre friheder, som de har haft og nydt
fra arilds tid, givet dem af vore forfædre, kongerne i Danmark, på den be
tingelse og det vilkår, at de hæderlige og ærlige fruer i deres kloster skal
forsyne fornævnte jomfru Agnete, så længe hun lever, og hendes to tjene
stemøer, som hun selv udvælger til at være hos sig, med mad og øl samt
andet som de har behov for. Og efter hendes død, og efter at vi og vor
frue dronning Helvig, dronning i Danmark, er døde, skal de hver uge
lade holde en messe for hendes og vore sjæle og for alle deres sjæle, der til
hører vor kongelige slægt og byrd, og som bør mindes til evig tid. Til be
kræftelse herpå har vi bestyrket dette brev med vort segls værn sammen
med segl tilhørende de gode mænd den værdige fader biskop Svend af År
hus, Roskilde kapitel, herr Niels3), ridder, Povl Glob, Niels Eriksen af
Linde, Jens Larsen og Peder Ludvigsen. Givet i København i det herrens
år i34(4)4) søndagen efter jomfruen St.Agetes5) dag i vor egen nærvæ
relse.

V

1) den mangelfulde oversættelse har: »al Slangerups by i vor gård Jordhøj.« Da klostret al
drig ejede hele Slangerup, jf. fx. Danmarks GI. Købstadlovg. III 346 nr. 8 og Rep. 2. rk.
nr. 8336, skal teksten rimeligvis rettes som i parentesen foreslået. — 2) ro, nåde og vilje er
rimeligvis oversættelse af pax, sålus (jf. nr. 22) og uoluntas, d.v.s. af hensyn til hendes fred,
sjælefrelse og frie stilling (i klostret). — 3) d.v.s. Klaus Limbek, jf. nr. 22. — 4) over
sættelsen fra omkr. 1500 har: 1340, hvilket givetvis er galt. Brevet er efter al sandsynlig
hed udstedt i 1344, jf. nr. 22. — 5) Agete er fejl for enten Agate eller Agnete', søndagen
efter er i 1344 henholdsvis 8. februar eller 25. januar.
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1344. 29. januar. Næstved.

Nr. 15
14

Grev Johan 3. af Holsten slutter fred med kong Valdemar 4. Atterdag.

Orignal på nedertysk i rigsarkivet.

i Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, erkender åben
bart med dette brev overfor alle gode mænd, at vi med vore vise
råders råd og samtykke har holdt dagtingning med den ædle mand herr
Valdemar, de Danskes og Venders konge og hertug i Estland, vor kære
fætter1), og aftalt et varigt og fuldstændigt forlig om al den splid, som nu
under den sidste krig på Sjælland har rådet mellem os og vore tjenere på
den ene side og ham og hans tjenere på den anden side; og vi har stadfæ
stet det skriftligt og afgivet løfte herom på tro og love. Ifald nu nogen af
vore tjenere eller hjælpere, som er på Sjælland, bryder og ikke holder dette
forlig, som vi fra begge sider har stadfæstet skriftligt og afgivet løfte om på
tro og love, så skal på vore vegne Hartvig v. Plon, vor høvedsmand på
Sjælland, være herr Klaus v. Limbæk, hans høvedsmand, behjælpelig med,
at man aver ham (fredsbryderen), og det samme skal herr Klaus til gen
gæld gøre overfor Hartvig, hvis en af dem kræver det af den anden. Og på
det skal de to høvedsmænd yde hinanden en sådan sikkerhed, at vi og de
er sikrede derved, hvis en af dem ikke inden fire uger kan hjælpe den anden
til mindeligt forlig eller til en afgørelse ad rettens vej. Ifald en af disse
høvedsmænd dør eller bliver afløst, skal den, der bliver sat i hans sted, yde
den anden slig sikkerhed, som de har gjort tidligere overfor hinanden. Til
vidnesbyrd om disse ting har vi ladet hænge vort segl under dette brev,
som er givet og skrevet i Næstved, år 1344 efter Guds fødsel torsdag før
kyndelmisse.

V

1) teksten har vedder, der her betyder (halv) brodersøn.

1344. 2. februar.

15

Arine Olufsdatter, enke efter herr Peder Grubbe, pantsætter sit gods i Sibberup,

Merløse herred, til Clara kloster i Roskilde for 20 mark sølv.

Original i den arnemagneanske samling.

rine Olufsdatter, enke efter herr Peder Grubbe, ridder, til alle, der ser
. dette brev, hilsen med Gud1).
Alle skal vide, at jeg skylder de fromme søstre i St. Clara kloster i Ros-

A

Nr. 16

2. februar 1344
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kilde 20 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt ifølge en gammel gæld til dem,
for hvilke 20 mark sølv jeg med dette brev pantsætter søstrene alt mit gods
i Sibberup, Merløse herred, rørligt og urørligt, med alle de til godset hø
rende rettigheder og tilliggender af hvad art nævnes kan på slig betin
gelse, at hvis godset ikke indløses af mig til førstkommende St. Nicolai
dag2), da skal søstrene frit nyde frugterne af godset, indtil nævnte sum
sølv fuldt ud bliver betalt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1344 kyndelmisse.
1) de to nærbeslægtede breve, nr. 15 og nr. 16, der fra gammel tid har været syet
sammen, er skrevet med to forskellige hænder. Det sidste er skrevet med en hånd, der
har skrevet andre breve for Clara kloster, fx. nr. 61, mens skriveren af nr. 15 ikke kan
identificeres. Første brev repræsenterer vel derfor fru Arines tilbud, det andet klostrets
forbedring af vilkårene. — 2) 6. december.

1344. 2. februar1).

16

Arine Olufsdatter, enke efter herr Peder Grubbe, pantsætter sit gods i Sibberup,

Merløse herred, og i Skippinge, Skippinge herred, til Clara kloster i Roskilde for 20

mark sølv.
Original i den arnemagneanske samling.

rine Olufsdatter, enke efter herr Peder Grubbe, ridder, til alle, som
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg skylder de fromme søstre i St. Clara i Roskilde 20
mark lødigt sølv efter kølnsk vægt ifølge en gammel gæld til dem, for hvil
ke 20 mark sølv jeg med dette brev pantsætter søstrene alt mit gods i Sib
berup, Merløse herred, og i Skippinge, Skippinge herred, rørligt og urør
ligt, med alle de til godset hørende rettigheder og tilliggender af hvad art
nævnes kan, på slig betingelse, at hvis godset ikke indløses af mig til først
kommende St. Nicolai2) dag, da skal søstrene frit nyde frugterne af godset,
indtil nævnte sum sølv fuldt ud bliver betalt. Til vidnesbyrd herom er seg
lene tilhørende de gode mænd, nemlig herr Herman, kannik i Roskilde,
og Niels Tygesen af Trønninge sammen med mit segl hængt under dette
brev i det Herrens år 1344 kyndelmisse.

A

1) jf. nr. 15. — 2) 6. december.

6. februar 1344
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1344. 5. februar. Sønderborg.

Nr. 18

17

Hertug Valdemar 3. af Slesvig slutter fred med greverne Henrik 2. og Klaus af

Holsten.
Original på nederlysk i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde hertug af Slesvig, erkender og bevidner
åbenbart med dette brev, at vi har forligt os helt og holdent i venlighed
med vore kære morbrødre Henrik og Klaus, grever af Holsten og Stormarn,
med hensyn til al den splid, som har været mellem dem og os i alle de
sager, som er opstået i denne krig indtil denne dag, således som vore råd
givere og mænd, som vi fra begge sider havde overdraget vore sager til, i
mindelighed og til vor tilfredshed har gjort ret og skel i alle ting. Frem
deles hvis en af vore morbrødres mænd anklager en af vore mænd, og vi
vil forsvare denne, så skal vi hjælpe ham til et mindeligt forlig eller til en
afgørelse ad rettens vej i løbet af fire uger, efter at han bliver anklaget for
os. Hvis vi ikke gør det, eller hvis vi ikke har magt til at gøre det, så skal vi
med al vor magt følge vore morbrødre, greverne, mod den anklagede, indtil
vore morbrødre, greverne, og deres mand, klageren, har fået fuld tilfreds
stillelse med det gode eller ved retsafgørelse. Fremdeles hvis vore morbrødre
efter denne dag bliver uenige med os, eller vi med dem, i nogle sager, så
skal vore morbrødre sende tre fra deres og vi tre fra vort råd til en stad.
De seks skal ikke forlade denne stad, førend de har truffet afgørelse mellem
os i mindelighed eller ad rettens vej, således at vi ingensinde skal føre krig
derom. Fremdeles skal alle og enhver på begge sider, der har mistet sit gods
i denne krig, have det tilbage, således som han får fat i det. Fremdeles skal
de gamle forligsaftaler og alle breve på begge sider forblive i kraft, således
som deres ordlyd er, og de skal ikke brydes og krænkes ved denne over
enskomst. Fremdeles skal ingen af os uretmæssigt forsvare den andens
mænd1). Dette brev er givet og skrevet under vort segl i Sønderborg år
1344 efter Guds fødsel på St. Agathes dag.

V

1) d.v.s. en fyrste må ikke blande sig i en anden fyrstes stridigheder med sine mænd.

1344. 6. februar. Avignon.
Pave Clemens 6. udnævner Mads Pedersen til kannik i Roskilde.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

18

Nr. 18

6. februar 1344

14

il vor elskede søn Mads Pedersen, kannik i Roskilde, hilsen o.s.v.
De retskafne fortjenester, som tilskrives Dig, og for hvilke Du
mangfoldigt anbefales til os, kræver, at vi omfatter Din person med særlig
nåde og gunst. I sin tid reserverede vor forgænger pave Benedikt 12. —
salig ihukommelse — i begyndelsen af sit apostolat alle kanonikater og
præbender og øvrige kirkelige beneficier, der da på hvilken som helst
måde var ledige ved det apostoliske sæde og i fremtiden vilde blive ledige,
for sin rådighed, så længe som det ved Guds milde barmhjertighed tilkom
ham at forestå styret af hele kirken, idet han erklærede det ugyldigt og mag
tesløst fra da af, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller
uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag2). Og
da vor nævnte forgænger dernæst, således som det behagede Gud, blev
kaldt bort fra denne verden, lod vi, der blev ophøjet til det høje apostolats tinde, endnu inden en måned var forløbet efter denne vor for
fremmelse, disse kanonikater og præbender og de øvrige kirkelige benefi
cier, der da på hvilken som helst måde var ledige og i fremtiden vilde
blive ledige ved nævnte sæde, reservere for vor rådighed ved en lignende
erklæring. Da nu vor ærværdige broder, ærkebiskop Peder af Lund besad
et kanonikat og en præbende ved kirken i Roskilde på det tidspunkt, da
han, personligt til stede ved det apostoliske sæde, forfremmedes af vor
nævnte forgænger til kirken i Lund, der da var ledig, og da nævnte kano
nikat og præbende derfor vides at være blevet ledige og stadig at være le
dige ved nævnte sæde, efter at fornævnte ærkebiskop Peder således var ble
vet forfremmet og havde modtaget den indvielsens nådegave, der efter be
faling af vor nævnte forgænger og i dennes levetid blev meddelt ham ved
samme sæde3), og da vi fremdeles betænker, at ingen uden vi denne gang
kan råde over nævnte kanonikat og præbende, idet ovennævnte reserva
tioner og erklæringer lægger sig hindrende i vejen, og eftersom vor nævnte
forgænger i sin levetid ikke tog bestemmelse om dem, og da vi endelig øn
sker at vise Dig en særlig nåde under hensyn til Dine fornævnte fortje
nester, samt i betragtning af, at vor kære søn i Kristus Magnus, Sve
riges og Norges berømmelige konge, ydmygt har rettet en bøn til os herom
på Dine vegne1), som er hans klerk, så overdrager vi Dig med apostolisk
myndighed fornævnte således ledige kanonikat og præbende, hvis frugter,
indtægter og indkomster, som det forsikres, ikke overskrider tyve floren
tinske guldgylden i årlig værdi i følge den gamle indtægtsangivelse4), med
fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør, og vi giver Dig dem ved provision,
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idet vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvad det også er i sig selv, om
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom hid
til skulde have forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at handle anderledes
i denne sag, uanset alle bestemmelser og sædvaner ved samme kirke i Ros
kilde, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, stadfæstelse
fra fornævnte sæde eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset
om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er an
erkendte som kanniker ved samme kirke i Roskilde eller gør påstand om
anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev
på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved fornævnte
kirke i Roskilde, eller har almindeligt brev om provision på kirkelige bene
ficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og af
gørelse eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor
vilje, at Du frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning
i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender og beneficier; (vor
overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder biskop. .5)
og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde eller hvilke som helst andre
(---- )6) at ville overholde samme kirke i Roskildes bestemmelser og sæd
vaner, når blot Du i Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge
den, og når Du kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller at Du
vides at besidde sognekirken Brunnby, Lunds stift, og et evigt vikariat ved
kirken i Lund, hvis frugter, indtægter og indkomster, som det forsikres,
ikke overskrider 40 florentinske guldgylden i årlig værdi ifølge indtægts
angivelsen. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-,
bestemmelses- og viljesbrev (---- )6). Givet i Avignon den 6. februar i vort
(pontifikats) andet år.
1) findes også anført i de pavelige supplikregistre. — 2) c. 13 Extravag. De prebendis
III 2. — 3) jf. DRB II 11 nr. 269, 270. — 4) paven lod omtrent samtidig med kirke
mødet i Lyon 1274 alle kirkelige beneficier taksere, og fortegnelsen over taksterne opbe
varedes i det pavelige arkiv, jf. Moltesen, De avignonske Pavers Forhold til Danmark 60
og 63 note 2. — 5) biskop Jens Nyborg døde 1344 23. januar; i pavebrevet står som
sædvanlig kun .. for navnet. — 6) for de forkortede formler se nr. 7.
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Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund, dekanen og Bennike Henriksen,
kannik i Lund, at indføre Mads Pedersen som kannik i Roskilde.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund
og vore elskede sønner (Henrik), dekan, og Bennike Henriksen, kan
nik ved kirken i Lund, hilsen.
De retskafne fortjenester o.s.v. indtil1) i følge indtægtsangivelsen. Der
for pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk skrivelse, at I alle tre eller
to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor
myndighed indfører samme Mads eller hans befuldmægtigede i hans navn
i faktisk besiddelse af kanonikatet og præbenden og dens fornævnte ret og
tilbehør og forsvarer ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig be
sidder er fjernet derfra, idet I skal skaffe ham eller nævnte befuldmægti
gede i hans sted anerkendelse som kannik og broder i fornævnte kirke i
Roskilde med adkomst til samme præbende, efter at I har anvist ham sæde
i koret og plads i kapitlet i denne kirke med fuld kanonisk ret, og idet I
skal sørge for, at der fuldt ud svares ham (---- )2), eller (uanset) om samme
biskop og kapitel eller hvilke som helst andre (---- )2) Givet som ovenfor1).

P

i) jf. nr. 18. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.
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20

1344. 10. februar. Lübeck.

Herr Markvard v. d. Wisch Rorland erkender overfor rådet i Lübeck at have fået

den 2. rate på 1000 mark lybsk af biskop Henrik af Slesvig for borgen Svavsted.
Indførelse i Lübeck Niederstadtbuch.

err Markvard Rorland, ridder, erkendte over for rådet, at den anden
rate på 1000 mark, som skulde betales til førstkommende St. Mor
tensdag, således som det nedenfor i denne bog er anført1) er betalt til Wolder Bocle, hvortil han har givet samtykke, ligesom også den ærværdige
herr Henrik, biskop af Slesvig anerkender og godkender det2). Nævnte
Markvard lod fornævnte ærværdige herr biskop og alle hans medlovere
være kvit og fri for denne 2. rate på 1000 mark, idet han anerkendte, at
den var betalt til omtalte Wolder i hans navn for borgen Svavsted. Hand
let for rådmændene i året 1344 på jomfru Skolasticas dag.

H

1) jf. ovf. nr. 1 note 1. — 2) nml. at betalingen finder sted før den aftalte termin.
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1344. 10. februar. Ålborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Jakob Puge på kongens retterting i Ålborg

har afstået et gældsbrev, udstedt af Jens Kås, til herr Peder Vendelbo.

Original i rigsarkivet.

aldemar1), 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 1344 på den hellige jomfru Skolas ticas
dag fremstod en vis Jakob, kaldet Puge, på vort retterting i Ålborg for vore
rettertingsdommere, hvor han til nærværende brevviser, den velbyrdige
ridder herr Peder Vendelbo, fordum drost, og til hans fri rådighed oplod
et åbent brev, som var givet ham af den gode mand Jens Kås angående ti
mark lødigt sølv, som denne skyldte ham, sammen med den skadesløshol
delse, der, som indeholdt i omtalte brev, fulgte dermed for ti år2), således
som det klart bevises af dette, idet han erkendte, at han med hensyn til de
førnævnte ti mark sølv, nemlig gældens hovedstol, visselig havde oppebå
ret betaling af omtalte Jens Kås. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Handlet og givet ovennævnte år, dag og sted med Peder
Palk, vor højtelskede klerk, som vidne.

V

1) brevet er beseglet med rettertingsseglet; af nr. 13, 14 og 22 fremgår klart, at kon
gen ikke personligt har været til stede på rettertinget. — 2) d.v.s. retten til at oppebære
indtægter af godset i ti år.

1344. 12. februar. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag overdrager patronatsretten til St.Mikkelskirke i Sla
gelse til provstiet i Roskilde mod, at der holdes to årtider om året i domkirken for ham
og hans slægt.

Afskrift af Bartholin.

Herrens navn, som er alt folkets frelse og pris, amen.
Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug
af Estland, vil, at det til evig erindring om, hvad vi efter modent overlæg
har gjort, skal være vitterligt for alle og enhver, til hvis kundskab dette
brev når, at vi har efterprøvet de fromme handlinger, som vore forgæn
gere, kongerne af Danmark — berømmelig ihukommelse — har øvet, de,
som på fortrinlig vis grundlagde den hellige domkirke i Roskilde og på
fremragende måde udstyrede den med prægtige gaver, så at der, lovet

I
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være Gud, daglig finder priselig og højtidelig lovprisning af Gud sted, til
ære og frelse for dem selv og alle troende afdøde samt til fremgang og fred
for deres efterfølgere og alle levende, og denne lovprisning af Gud ønsker
vi på ingen måde at formindske, men tværtimod efter evne at forøge, for
at vi også i det himmelske fædreland må være deres medarvinger, hvis ar
vinger vi er på jorden. Vi har nu fundet, at en af de fremstående digniteter, nemlig provstiet ved Roskildekirken, er fattig på timelige indtægter og
i sammenligning med de andre digniteter mindre rig, og da vi efter denne
dignitets art, og som det sømmer sig for den, ønsker at sidestille den med de
øvrige digniteter, lader vi af et taknemmeligt sind patronatsretten til St. Mik
kels kirke i vor by Slagelse i Roskilde stift skænke til, inkorporere i, henlægge
til og forene for bestandigt med samme provsti og dettes indehaver, den til en
hver tid værende provst, således at samme provst skal forsyne nævnte kirke
med en velegnet vikar, skal lade afholde gudstjeneste ved den, som det
sømmer sig, og af den overskydende indtægt af nævnte kirke, uanset hvor
fra, bestride sine og provstiets byrder og forpligtelser; vi overfører helt og
holdent al ret, som i fortiden tilkom vore forgængere, men nu for nærvæ
rende tilkommer os, eller i fremtiden vil tilkomme vore arvinger eller ef
terfølgere, til førnævnte provsti og provst. Til gengæld for denne uegennyt
tige gave, som vi har givet nævnte provsti og provst, har de hæderværdige
mænd, dekanen og hele kapitlet ved Roskilde kirke, med deres biskops
samtykke endrægtigt og højtideligt fastsat og med håndslag samt yderligere
ved deres åbne brev, som de har givet os1), fromt lovet at ville holde to
årtider hvert år til evig tid for os, vor hustru Helvig, dronning af Dan
mark, vore forgængere, kongerne og dronningerne af Danmark, og disses
børn af begge køn, samt for vore efterfølgere og arvinger, kongerne og
dronningerne af Danmark, ligeledes af begge køn, til disses og vor evige
ihukommelse, på følgende måde: på apostlene St.Filips og St.Jakobs dag2)
om aftenen skal der i koret med klar røst afsynges en højtidelig vespersang
med læsning af ni lektioner for de afdøde i nærværelse af de kanniker, vi
karer og peblinge, som uden besvær kan deltage, og det allerhelligste3)
skal som på store festdage på sømmelig vis udsmykkes med de hellige ting,
kærter og andre prydelser. På lignende måde skal der den følgende dag
om morgenen i koret synges en messe for de afdøde med medhjælpere ved
epistel og evangelium i nærværelse af kannikerne og med udsmykning
som nævnt, og samme dag skal der uden for koret læses messer for de afdøde
ved de altre, ved hvilke der den dag plejer at læses messer; men vi vil
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ikke, at dagens egentlige gudstjeneste tilsidesættes ved det således sungne
og læste. Men den anden årtid, den første lig, skal de ærefrygtsfuldt holde
den følgende St. Dionysius og hans fællers dag4) om aftenen og næste mor
gen, i eet og alt som ovenfor nævnt. Og hvis afholdelsen af en årtid, det
være sig for hvem som helst eller hvilke som helst, falder på disse dage, så
bør en sådan ikke ophæves, men flyttes til en anden dag, som er helt ledig
og tillader dens fuldstændige gennemførelse. Vi forbyder derfor alle per
soner, gejstlige såvel som verdslige, der er os undergivet, af hvad stand
eller stilling de end er, mod vort kongelige forbud at fordriste sig til at for
ulempe den nuværende eller fremtidige provst eller deres vikarer ved for
nævnte kirke i deres rettigheder og i det, der hører kirken til med hen
syn til gods eller personer, såfremt de ønsker at undgå den kongelige
harme med den derpå følgende tilbørlige straf, for hvilken vi ikke er til
sinds at ville skåne nogen, der trodser det kongelige bud. Til vidnesbyrd
herom er vort segl tillige med segl tilhørende den ærværdige Svend, biskop
af Århus, de hæderværdige mænd i Roskildekirkens kapitel, den fromme
mand broder Gebhard, vor kansler, Klaus Limbek, ridder, vor høveds
mand over Sjælland, Povl Glob og Gynceke den ældre, borger i Roskilde,
hængt under dette brev. Handlet og givet i Roskilde i det herrens år 1344
den 12. februar med vor sikre viden og i vor nærværelse.
1) nr. 25; jf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Hist. 50-51. — 2) 1. maj. — 3) d.v.s.
højalteret. — 4) 9. oktober, jf. Liber Daticus Roskildensis 88 og Kirkeh. Saml. 6. rk.
vi 379.

1344. 13. februar. Ribe.
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Magister Peder, ærkedegn i Ribe, erklærer, at Palle Thomsen, Troels Rød og
Bonde Svir i hans nærværelse har lovet, at der ikkefra Bonde Svirs søstres side skal blive
rejst krav på den gård i Bjerndrup, som Troels Rød og Bonde Svir har solgt klostret

i Løgum.
Afskrift i Løgumbogen.

agister Peder, ærkedegn i Ribe, til alle, der får dette brev at se, hil
sen med alles frelser.
Alle skal vide, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1344 freda
gen før fastelavns søndag fremstod Palle Thomsen, Troels Rød og Bonde
Svir efter vesper for os i Vor Frue kirke i Ribe, hvor de med sammenlagte
hænder bestemt lovede, at hverken frøknerne Tove og Ingeborg, nævnte
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Bonde Svirs to søstre, som da var fraværende, eller nogen som helst anden
i deres navn nogensinde skal rejse kæremål angående en gård i Løgum
sogn i landsbyen, som kaldes Bjerndrup, og på Løj tved mark, og at der
ej heller på nogen måde skal rejses krav om nævnte gårds tilbagegivelse, hvilken gård de fromme mænd, herr abbeden og munkene i
Løgum kloster, på lovformelig vis og med retmæssig købs adkomst har er
hvervet af Troels Rød og Bonde Svir, idet den rette pris er givet og mod
taget. Og hvis der i tidens løb skulde handles herimod, da skal de tre
ovenfor nævnte i enhver henseende sikre herr abbeden og fornævnte
munke mod ethvert sådant krav og holde dem skadesløse. Til vidnesbyrd
og større sikkerhed for alt dette er vort segl tillige med segl tilhørende herr
Markvard Limbek, ridder, og herr Jens Eg, sognepræst i Hviding, som
begge var til stede, da løfterne blev givet, hængt under dette brev. Givet
år, dag og sted som ovenfor.

1344. 15. februar. Varberg.
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Kong Magnus af Norge og Sverige tager Lyse kloster i Norge under sin beskyt

telse —

Givet Varberg på quinquagesimasøndag i vort 25. kongeår.

Efter Suhm XIII793.
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1344. 20. februar. Roskilde.

Biskop Jakob og kapitlet i Roskilde erklærer, at der til gengæld for kong Valde
mars overdragelse af patronatsretten til St. Mikkels kirke i Slagelse til provstiet i
Roskilde skal holdes to årtider i domkirken for kongen og hans slægt.

To originaler, A i rigsarkivet, B i den arnemagneanske samling.

Herrens navn, som er alt folkets pris og frelse, amen.
Vi Jakob, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, og hele kapitlet
sammesteds vil, at det til evig erindring om, hvad vi efter modent overlæg
har gjort, skal være vitterligt for alle og enhver, til hvis kundskab dette
brev når, at den berømmelige og højbårne Valdemar, af Guds nåde Dan
marks konge, vor herre, velvilligt og uegennyttigt har ladet patronatsret
ten til St. Mikkels sognekirke i sin by Slagelse i fornævnte stift skænke til,
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inkorporere i og til evige tider forene med provstiet og dettes indehaver,
provsten ved vor fornævnte kirke, tillige med alt, hvad der på enhver
måde hører dertil, idet han til evig og ukæret besiddelse har overført en
hver rettighed, der i medfør af nævnte patronatsret på enhver måde til
kom hans forgængere, ham selv, hans arvinger eller efterfølgere, til samme
provst og provsti1). Til gengæld for denne nådige og fromme velgerning,
som samme vor herre kongen har vist samme provst og provsti, har vi be
sluttet at gengælde timeligt med åndeligt, hvorfor vi med dette vort åbne
brev på vor tro aflægger det løfte, at vi hvert år til evig tid fromt skal holde
og overholde to årtider for vor herre kongen, hans ophøjede gemalinde,
fru Helvig, Danmarks dronning, som begge er i live nu og, om Gud vil,
skal leve i lange tider, for deres forgængere, Danmarks konger og dron
ninger, og deres børn af begge køn, samt for deres efterfølgere og arvinger,
Danmarks konger og dronninger, ligeledes af begge køn, til deres evige
erindring, på følgende måde: på apostlene St.Filips og St.Jakobs dag2)
om aftenen skal de tilstedeværende kanniker, vikarer og peblinge, som
uden besvær kan deltage, med klar røst afsynge en højtidelig vespersang i
koret med læsning af ni lektioner for de afdøde og som på en stor festdag
sømmeligt udsmykke det allerhelligste3) med hellige ting, kærter og andre
prydelser. På lignende måde skal der den følgende dag om morgenen i
koret synges en messe for de afdøde med medhjælpere ved epistel og evan
gelium i nærværelse af kannikerne og med anvendelse af den tilbørlige
udsmykning, som nævnt er, og samme dag skal der uden for koret læses
messer for de afdøde ved de enkelte altre, ved hvilke der på den dag plejer
at blive læst messer. Men vi vil ikke, at dagens egen gudstjeneste på noget
punkt forsømmes ved det således sungne og læste. Den anden årtid, den
første lig, skal de ærefrygtsfuldt holde den følgende Dionysius og hans fæl
lers dag4) om aftenen og den næste morgen, i eet og alt som ovenfor nævnt;
men hvis afholdelsen af en årtid, uanset for hvem eller for hvilke, skulde
falde sammen med disse dage, da bør en sådan årtid ikke ophæves, men
flyttes til en anden dag, som er helt ledig og tillader en fuldstændig gen
nemførelse af årtiden, således som dette altsammen klart og led for led
indeholdes i fornævnte herr kongens ovennævnte gavebrev1), udstedt til
provsten og provstiet, alt forudsat5), at hvis fornævnte årtider — hvad
Gud forbyde — ikke skulde blive overholdt af os, som ovenfor anført, da
skal patronatsretten til nævnte kirke frit vende tilbage til nævnte vor
herre kongens hånd5). Handlet og givet i Roskilde i det Herrens år 1344
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den 20. februar. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev.
1) jf. nr. 22.— 2) 1. maj. — 3) d.v. s. højalteret. — 4) 9. oktober. — 5-5) altforudsat
indtil kongens hånd; denne bestemmelse findes ikke i originalen B (kapitlets eksemplar).

1344. 21. februar. Viborg landsting.
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Tingsvidne af Viborg landsting, at herr Peder Vendelbo har tilbudt betaling af de

penge, han skylder Jens Kaas.
Original i rigsarkivet.

ave, præst, Jon Bentsen, landstingshørere i Viborg, Ove Krage, Tyge
i Buzel, Lars Hvas, Jens Nielsen af Od, Svend Morsing, Niels Jensen af
Løjstrup, Niels Jensen af Hvam, Peder Puf og Jens Bentsen til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1344 lørdag næst efter askeonsdag var
Peder Vendelbo, fordum drost hos de Danskes konge, personligt til stede
på Viborg landsting i vor og mange andre troværdige mænds nærværelse
og tilbød at betale Jens Kås dels 188 mark kobberpenge, som samme
herr Peder ifølge sit åbne brev skylder Anders Ovesen, og som sam
me Anders i vor herre kong Valdemars nærværelse har overladt samme
Jens at oppebære, og dels 12 mark lødigt sølv, for hvilke Anders Pedersen
har pantsat sit gods i Korup, hvorefter samme Anders i nærværelse af vor
nævnte herre kong Valdemar har givet nævnte herr Peder Vendelbo fuld
magt til at indløse nævnte gods for ham; og med gode mænd som vidner
lod Peder Vendelbo disse penge og dette sølv sekvestrere1), lige som han
oftere tidligere til de rette tidspunkter og terminer havde lovbudt disse
penge og dette sølv og med troværdige mænd som vidner ladet dem sekve
strere, således som han visselig beviste ved alle de bedste mænd blandt de
tingsøgende. Vi erklærer i sandhed at have overværet, set og hørt dette.
Givet under vore segl ovennævnte år, dag og sted.

L

1) d. v. s. deponere hos trediemand; sædvanligvis blev pengene indlagt i fjerdings- el
ler herredskirken.
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1344. 21. februar. Viborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at herr Peder Vendelbo på kongens retterting

har tilbudt betaling af de penge, han skylder Jens Kås.

22. februar 1344
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Nr. 28

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 i det Herrens år 1344 lørdag næst efter askeonsdag var
ridderen Peder Vendelbo personligt til stede på vort retterting og tilbød
at betale Jens Kås dels 188 mark kobberpenge, som samme herr Pe
der ifølge sit åbne brev skylder Anders Ovesen, og som samme Anders i
vor nærværelse har overladt nævnte Jens at oppebære, og dels 12 mark
lødigt sølv, for hvilke Anders Pedersen har pantsat sit gods i Korup, hvor
efter samme Anders i vor nærværelse har givet nævnte herr Peder Vendel
bo fuldmagt til at indløse samme gods for ham; og med gode mænd som
vidner lod Peder Vendelbo disse penge og dette sølv sekvestrere1). Givet i
Viborg under vort segl ovennævnte år og dag med vor elskede herr Peder
Palk, vor klerk, og Jens Lavesen som vidner.

V

1) jf. nr. 26 note 1.

1344. 22. februar.

28

Tue Rønnebak godkender sin søster Sojies gave af et møllested mellem Bråby og

Hesede til dominikanerne i Næstved.

Original i den arnemagneanske samling.

r I hie Rønnebæk til alle, som ser dette brev, hilsen med alles frelser.
X Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg med dette
brevs ordlyd godkender, billiger og stadfæster, at min kære søster Sofie,
fordum Peder Kristiansens hustru, har skænket en toft eller et vandmølle
sted mellem Brobyøster1) og Hesede med alle dens rettigheder ubeskåret
til nærværende brevvisere, de fromme mænd dominikanerne i Næstved,
således som det udførligere er indeholdt i hendes åbne brev til dem om
denne sag2). Til sikrere forvisning herom har jeg ladet mit segl hænge un
der dette brev sammen med seglene tilhørende de gode mænd og herrer
præster Henrik Konsov, præst i Rislev, og Peder, præst i Skibinge. Givet
i det Herrens år 1344 på St. Peders dag ad cathedram.
1) nu Bråby, Ringsted h. — 2) jf. DRB III 1 nr. 226.

Nr. 29

29. februar 1344
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1344. 29. februar.

24

Trotte Pedersen, høvedsmand på Falkenberg, giver Tyge Isberg kvittering for en

afregning, som denne på hans vegne har foretaget i Varberg.

Original i det svenske rigsarkiv.

rotte Pedersen, høvedsmand på borgen Falkenberg, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel efterkommende som nulevende, skal vide, at nærværende
brevviser Tyge, kaldet Isberg, over for mig har aflagt fuldt regnskab for
den afregning, han på mine vegne har foretaget i Varberg, hvormed jeg
erklærer mig fuldkommen tilfreds. Derfor erklærer jeg og mine arvinger
ham og hans arvinger fuldstændig fri og kvit med hensyn til nævnte regn
skab. Til sikrere vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1344 på søndagen Reminiscere.

T

30

1344. 7. marts. Villeneuve.

Pave Clemens 6. overdrager baccalaureus Anders Hallandsfar et kanonikat ved kir

ken i Lund og giver ham et ventebrev på en præbende eller et andet beneficium samme

steds imod, at han afstår St. Andreas' alter og sognekirken i Mellby i Lunds stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Anders Hallandsfar, kannik i Lund, baccalaureus1)
i kanonisk ret, hilsen og apostolisk velsignelse.
Din boglige lærdom, Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre frem
ragende dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vid
nesbyrd, bevæger os til at udstrække den apostoliske gavmildheds højre
hånd mod Din person. Idet vi derfor i betragtning af det fornævnte ønsker
at vise Dig, der er optaget i præstestanden, særlig nåde, overdrager vi Dig
med apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Lund med fuld kano
nisk ret og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende, en dignitet, et
personat eller officium eller et kirkeligt beneficium med eller uden sjæle
sorg for tiden er ledige i samme kirke, eller når de på een gang eller efter
hinanden bliver ledige, og Du eller Din hertil lovformeligt indsatte be
fuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme befuld
mægtigede har fået kendskab til dens ledighed, har besluttet at godtage
dem, reserverer vi dem til apostolisk overdragelse til Dig, at overdrage Dig

T
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7. marts 1344

Nr. 30

efter denne godtagelse med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt vor ær
værdige broder ærkebiskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Lund og
den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen af eller al anden
rådighed over præbenderne, digniteterne, personaterne eller officierne el
ler beneficierne ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, at
driste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe be
stemmelse om denne præbende, dignitet, dette personat eller officium el
ler andet beneficium, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du
eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage dem. Vi erklærer
det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst
myndighed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle ander
ledes i denne sag, uanset den bestemmelse, der fastlægger kannikernes an
tal, og hvilke som helst andre bestemmelser og sædvaner (---- )2) aner
kendelse eller af os eller vore forgængere, de romerske paver, eller det apo
stoliske sædes legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på
kanonikater og præbender, digniteter eller personater eller officier ved
denne kirke, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige bene
ficier (----- )2) har ventebrev på præbender, digniteter, personater eller
officier eller andre beneficier i den — skal have fortrinsret til at opnå
denne præbende, dignitet, dette personat eller officium eller beneficium,
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at
opnå andre præbender, digniteter, personater eller officier eller benefi
cier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme ærkebiskop
og kapitel eller hvilke som helst andre (---- )2) og at kanonikater og præ
bender, digniteter, personater eller officier i nævnte kirke eller andre kir
kelige beneficier, hvortil (---- )2) i egen person, eller (uanset) at Du vides
at besidde St. Andreas’ alter i samme kirke og sognekirken St. Nikolai i
Mellby, Lunds stift, hvis frugter, indtægter og indkomster, efter hvad Du
forsikrer, ikke overskrider 40 guldgylden i årlig værdi. Men det er vor
vilje, at Du fuldt ud skal afstå nævnte alter, når Du i kraft af denne nådesbevisning har opnået ukæret besiddelse af en sådan præbende eller digni
tet eller et sådant personat eller officium eller beneficium, og at Du skal
afstå nævnte sognekirke, når Du ukæret kommer i besiddelse af en digni
tet eller et personat eller et officium med sjælesorg eller et beneficium, og
dette alter og denne sognekirke, som Du som forudskikket besidder, erklærer
vi for ledige fra da af. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-,
provisions-, reservations-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev (---- )2).

7. marts 1344
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Givet i Villeneuve, Avignon stift, den 7. marts i vort (pontifikats) andet
år.
1) lavere akademisk grad, svarende til student. — 2) for de forkortede formler se
nr. 7.

1344. 7. marts. Villeneuve.

31

Pave Clemens 6. pålægger prioren ved St. Peders nonnekloster i Lund og provsterne

ved kirkerne i Avignon og Agde at indføre baccalaureus Anders Hallandsfar som kan
nik i Lund.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner.., prior for St. Peders nonneklo
ster i Lund, og .., provst ved kirken i Avignon, og .., provst ved kirken
i Agde hilsen o.s.v.
Din boglige lærdom o.s.v. indtil1) ledige fra da af. Derfor pålægger vi
Eder, at (
)2) samme Anders eller hans befuldmægtigede på hans vegne
anderkendelse som kannik og broder i nævnte kirke i Lund, efter at ( —)2)
anvise fornævnte Anders den præbende og dignitet, det personat eller offi
cium eller kirkelige beneficium, der af os som ovenfor omtalt er reserveret
ham i samme kirke, hvis sådanne dengang, da vi foretog reservationen, var
ledige eller senere blev ledige, eller så snart de måtte blive ledige samme
steds. I skal fremdeles indføre ham eller nævnte befuldmægtigede for ham i
faktisk besiddelse af fornævnte præbende, dignitet eller personat eller offi
cium eller beneficium og sammes ret og tilbehør og forsvare ham efter ind
førelsen og sørge for, at han eller nævnte befuldmægtigede for ham tilstedes
til denne dignitet, dette personat eller officium eller beneficium efter gæl
dende sædvane, og at der fuldt ud svares ham af alle frugter, indtægter,
indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat, denne præ
bende, dignitet, dette personat eller officium eller kirkelige beneficium,
uanset alt det ovenfor anførte eller (uanset) om fornævnte ærkebiskop og
kapitel eller hvilke som helst andre (
)2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 30. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.
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1344. 20. marts. Lund.

Nr. 33
32

Biskop Niels af Odense eftergiver alle, der i from hensigt søger domkirken i Lund,

40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Original i det svenske rigsarkiv.

roder Niels, af Guds miskundhed biskop i Odense, til alle troende i
Kristus, til hvem dette brev når, hilsen med alles frelser.
Da Gud den almægtige har lagt lægedommen for vore synder i de gode
gerningers og almissers sæd, så lad os med tanke på de evige belønninger
så her på jorden, mens det er tid, for at vi til sin tid, når Herren giver man
gefold frugt, kan høste i himmerig. Idet vi ønsker, at St. Laurentius’ kirke
i Lund må blive besøgt under tilbørlige hædersbevisninger og med passende
lovsange og stadig være genstand for ærefrygt af Kristi troende, eftergiver
vi barmhjertigt, så vidt vi kan det med Gud, og med samtykke af den ær
værdige fader herr Peder, af Guds miskundhed ærkebiskop sammesteds
og Sveriges primas, alle, der føler sand anger og bekender deres synder, 40
dage af den dem pålagte kirkebod, hvis de for andagts, bøns eller valfarts
skyld søger denne kirke, og så ofte de går i procession omkring dens
kirkegård under bøn for de der og overalt i Kristus hvilende troendes
sjæle, eller hvis de fromt sammesteds overværer messer, prædikener og an
dre gudstjenstlige handlinger og de dødes ligbegængelser, samt hvis de
rækker en hjælpende hånd til sammes bygningsfond med lys, prydelser eller
hvilke som helst andre kærlighedens gaver, forudsat at de ydmygt beder
til Gud for fornævnte herr ærkebiskoppens og vor frelse. Givet i Lund un
der vort segl i det Herrens år 1344 på lørdagen Sitientes.

B

1344. 21. marts.

33

Biskop Niels af Odense eftergiver alle, derfor andagts skyld søger St.Hans kirke

i Lund, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

J^ispen af Odenses afladsbrev til dem, som nidkært søgte omtalte1) kirke.
2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

iskop Niels’ aflads- og absolutionsbrev på 40 dage for nidkært at besøge
St. Hans kirke.

B

1) jf. DRB III 1 nr. 214 og ovf. nr. 32.

Nr. 34

22. marts 1344
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1344. 22. marts. Sønderborg.

34

Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter Lundtoft herred til ridderen Henneke

Limbæk.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev har pantsat og som pant har givet
vort herred, Lundtoft herred kaldet, til nærværende brevviser herr Hen
neke Limbæk, ridder, og hans sande arvinger med alle til herredet hørende
rettigheder, store og små, og klart og tydeligt med al ret, gavn og nytte,
frihed, tjenester, ydelser, bøder, visse og uvisse indtægter, beder, og klart
og tydeligt med al ret og nytte, således som dette herred fra arilds tid vides
i frieste omfang at tilhøre os eller vore forgængere, for 500 mark lødigt
sølv og for 265 mark lybsk, som vi med rette skylder ham, indtil herredet
indløses af os eller vore sande arvinger for ovennævnte sum. Men de frug
ter eller indtægter, som han i mellemtiden oppebærer, skal ingenlunde af
regnes i hovedstolen. Endvidere forpligter vi os med dette brev bestemt til,
at vi, dersom nogen søger at fortrædige, lægge hindringer i vejen for eller
angribe nævnte herr Henneke i nævnte herred, efter evne trofast og urok
keligt skal yde ham hjælp. Givet i Sønderborg i vor nærværelse og under
vort segl i det Herrens år 1344 dagen efter den hellige abbed Benedikts
dag.

V

1344. 25. marts. Lübeck.

35

Rådet i Lübeck afsiger kendelse om ikke at ville dømme i striden mellem Henrik
Kalkhorst og Willer v. Bremen, førend begge parter og deres løftesmænd er til stede.

Blandt vidnerne nævnes Johan

Lange, foged i Skåne.

Original i Lübeckarkivet.

1344 29. marts, Reg. Dan. nr. *1897, vedrører interne forhold
på Femern og udelades af DRB.
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14- april 1344

Nr. 37

1344. 12. april.

36

Kristine Holgersdatter, Bjørn Elinesens enke, giver sin søn Mogens Bjørnsen fuld

magt til at salge hendes gård i Hofterup i Harjagers herred.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

uldmagt af Kristine Holgersdatter, som var Bjørn Elinesens enke, til
hendes søn, Mogens Bjørnsen til at sælge hendes gård i Hofterup i Harj
agers herred, til hvem han vil. Givet 1344 mandag efter Quasimodogeniti.

F

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ristine Holgersdatter skøder og sælger1) til sin søn Mogens Bjørnsen en
gård i Hofterup i Harjagers herred. Dateret 1344 med et segl.

K

1) mindre korrekt registreret, jf. ovf. og nr. 38.

1344. 14. april. Selsø.

37

Jakob, udvalgt biskop af Roskilde, bevidner, at Tyge Brun på hans retterting

har erkendt, at da han og hans afdøde hustru indtrådte i Clara klostret i Roskildes

broderskab, skødede han alt sit gods til klostret.
Original i den arnemagneanske samling.

akob, af Guds nåde udvalgt og stadfæstet som biskop af Roskilde, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt, at i det Herrens år 1344 onsdagen efter søndagen Qua
simodogeniti var Tyge Brun, medlem af St. Clara søstrenes broderskab i
Roskilde personligt til stede for os i retten og tilstod og erkendte, at han,
da han modtog broderskabet af søstrene af St. Clara sammen med sin nu
afdøde hustru, på Tune herredsting og Køge byting skænkede og skødede
alt sit gods — hvor det end lå, rørligt og urørligt, såvel det han dengang
besad som hvad han i fremtiden måtte komme til at besidde — til før
nævnte søstre i St. Clara kloster efter hans indtræden, i hans levetid og
efter hans død, så at de frit kan besidde det, og så at de uden hinder frit
kan bruge dette gods. Tyge har over for os erklæret, at det forholder sig
således, og han har nu ganske opladt nævnte søstre, hvad han efter at
være blevet optaget som broder har erhvervet, hvorfor vi strengt forbyder,
at nogen, af hvad stilling han end er, fordrister sig til at fortrædige eller
anfægte fornævnte søstre eller Tyge selv i søstrenes navn, såfremt han vil

J

/5. april 1344

Nr. 38
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undgå kirkens straf. Givet på Selsø under vor bispegårds officials segl år
og dag som ovenfor.

1344. 15. april. Harjagers herredsting.

38

Mogens Bjørnsen skøder på sin moders vegne en gård i Hofterup til herr Bennike,

kannik i Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.

ogens Bjørnsen ... iarl1) ... til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg i det Herrens år 1344 den 15. april of
fentligt på Harjagers herredsting ifølge en mig af min moder Kristine ved
åbent brev givet bemyndigelse, som klart fremgår af hendes brev2), for en
bestemt sum penge lovligt har skødet en hende tilhørende gård i Hofterup
i den hæderværdige mand, lundekanniken herr Bennikes skød og virkeligt
overgivet den til hans hånd til evig besiddelse med agre, enge, græs
gange og alle dens andre tilliggender, rørlige og urørlige — virning dog
undtaget — idet jeg med dette brev fast forpligter mig, min fornævnte
moder og mine andre arvinger til på tro og love nu og for bestandig at
hjemle samme herr Bennike og hans arvinger nævnte gård med alle dens
tilliggender som ovenfor nævnt og ganske frigøre den for forulempelser
eller krav fra hvem som helst, og idet jeg i denne sag giver afkald på enhver
indsigelse om svig og på alt, som kan anfægte dette brev eller dets rets
virkning eller på noget punkt imødegå det. Til vidnesbyrd herom har jeg
ladet mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herrerne Niels,
præst i Karleby, Hågen Gødmersen og Herman Kristiansen, sognepræst
i Ravlunda, hænge under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

M

1) ... iarl ... hul i pergamentet. — 2) jf. nr. 36.

39

1344. 15. april. Avignon.

Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer ærkebiskop
Peder af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham et års udsæt

telse med resten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

ig. april 1344
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Nr. 40

aspard, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens
kammermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer det med dette brev til Eders alles kundskab, at den ærværdige
fader i Kristus, herr Peder, ærkebiskop af Lund i Danmark, ved sin befuld
mægtigede, den gode mand herr Mads Pedersen, kannik i Roskilde, har
ladet indbetale 1000 guldfloriner til vor herre pavens kammer som en del
af sit servitium commune1), som han skyldte fornævnte kammer, og des
uden 222 guldfloriner 5 skilling og 4 denarer i Avignonmønt som en del af
de fire servi tier til samme vor herres husstand og tjenerskab2), hvilke
penge indbetaltes til ovennævnte kammers klerke, som modtog beløbet på
samme husstands og tjenerskabs vegne. Vi frigør og kvitterer nævnte ærke
biskop og hans kirke og efterfølgere for de således indbetalte beløb. Des
uden har vi med den myndighed, vi udøver, ladet denne herr ærkebiskop
fritage for at blive idømt banlysning, suspension og interdikt, for anklage
for mened og for de andre straffe, som han vides at have pådraget sig, fordi
han undlod at betale det af ham lovede fornævnte servitium til de terminer,
der var fastsat dertil. Men efter at vi har fået oplyst, hvilke byrdefulde tyn
ger, der — således som det for nylig på denne herr ærkebiskops vegne blev
fremstillet for vor herre paven i rådsforsamlingen — gjorde og sandsynlig
vis stadig gør samme herr ærkebiskop ude af stand til at betale resten af sit
nævnte servitium commune og desuden de sædvanlige servitier til for
nævnte husstand og tjenerskab, som han allerede for længst af egen drift
og frivilligt har forpligtet sig til at betale under trusel om bestemte straffe
og domme og til bestemte terminer, har vi på samme vor herre pavens
særlige og udtrykkelige befaling ladet terminen udskyde eet år fra nærme
ste allehelgens dag for ham, dog således at hvis han ikke til den udskudte
termin gør fyldest i denne sag, vil han atter være hjemfalden til de straffe
og domme, som han skulde ifalde før. Til vidnesbyrd herom har vi ladet
dette brev skrive og befæste med vort kammers segl. Givet i Avignon den
15. april i det Herrens år 1344 i den hellige fader og vor herre af Guds
nåde pave Clemens 6.s andet pontifikatsår.

G

1) jf. DRB II 4 nr. 305 note 2. — 2) jf. DRB II 4 nr. 305 note 3.

1344. 19. april. Avignon.

40

Pave Clemens 6. pålægger ærkebispen af Riga, provsten af Vidå i Slesvig og prov
sten i Greifsivald at overdrage sognekirken i Kiel til klerken Ludolf Michaelis fra

Nr. 41

19. april 1344

32

Lübeck, skønt kirken af ærkebiskop Burchard var blevet henlagt til Bordesholm klo

ster, hvilket dog var ulovligt, eftersom det var sket uden samtykke af kapitlet i Bre
men og af kirkens patroner.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il den ærværdige fader (Engelbert), ærkebiskop af Riga, og vore el
skede sønner, .., provst af Vidå i Slesvig, og .., provst i Greifswald i
Kammin stift, hilsen...... Givet i Avignon den 19. april i vort andet år.

T

1344. 19. april. Avignon.

41

Pave Clemens 6. pålægger ærkebispen af Riga og provsten af Vidå i Slesvig og

provsten i Greifswald at overdrage sognekirken i Grevesmühlen i Ratzeburg stift til
klerken Johannes Ricardi fra samme stift, skønt kirken af afdøde biskop Markvard
af Ratzeburg var blevet henlagt til kapitlet, hvilket var ulovligt, eftersom kirken var

blevet ledig på grund af den tidligere indehavers død ved kurien.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il den ærværdige fader (Engelbert), ærkebiskop af Riga, og vore el
skede sønner, .., provst af Vidå i Slesvig, og .., provst i Greifswald i
Kammin stift, hilsen......Givet i Avignon den 19. april i vort andet år.

T

1344. 28. april.

42

Ærkebiskop Peder af Lund har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede præsten
Mads Pedersen.

Notits i de pavelige regnskabsbøger.

en 28. april besøgte herr Peder, ærkebiskop af Lund, for de sidst for
løbne tre år det apostoliske sæde ved sin befuldmægtigede, den gode
mand præsten herr Mads Pedersen.

D

3- maj 1344

33

Nr. 43

1344. 3. maj. Sønderborg.

43

Kong Valdemar 4. Atterdag erklarer at have overgivet sine stridigheder med gre

verne Henrik 2., Klaus og Gerhard

5. af Holsten til voldgiftskendelse af hertug

Valdemar 3. af Slesvig.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug i
Estland, erkender og bevidner åbenbart med dette brev, at vi stedse
og til fulde vil og skal overholde, hvad den ædle mand hertug Valdemar af
Slesvig enten ved mindeligt forlig, hvor han kan udvirke det, eller ad ret
tens vej fastsætter for os i alle de sager og stridigheder, som indtil denne dag
har været mellem os og vore hjælpere på den ene side og de ædle herrer
Henrik og Klaus, vore morbrødre, og Gerhard1), deres fætter, grever af
Holsten og Stormarn, og deres hjælpere på den anden side. Vi skal skrift
ligt i åbne breve under vore segl forelægge hertugen stridspunkterne og
uoverensstemmelserne i Sønderborg på næstkommende Kristi legemsdag3),
og hertugen skal bestemt afsige kendelse mellem os i tiden herefter og inden
nærmeste St. Mortensdag ved mindeligt forlig, hvis han kan udvirke det,
eller ved dom, som vi ikke på nogen måde hverken vil eller skal unddrage
os; og hvad han afsiger som ret, det skal vi under alle omstændigheder give
os tilfreds med og skal givetvis fuldbyrde det. Og den dom, som han afsiger
os imellem, skal han på samme St. Mortensdag skriftligt overgive os i staden
Ribe ved sit åbne brev under hans indsegl. Fremdeles alle breve og det
løfte, som er givet før denne tid, skal forblive i kraft og være ubrudte i
overensstemmelse med indholdet af disse breve og dette løfte; men hvad
han fastsætter for os ved kendelse, enten ved et mindeligt forlig eller ad
rettens vej, det skal dog være endt og afsluttet. Endvidere skal ingen røve,
brænde eller tage fanger indenfor vore lande; men vil nogen føre fejde mod
den anden, skal han føre fejden mod hans liv og ikke mod hans gods. Frem
deles hvis herr Henneke v. Limbæk, Niels Bugge, Jakob Jensen og Peder
Larsen skal være indbefattet i vort forlig, skal vi bekendtgøre det for her
tugen på omtalte Kristi legemsdag. Vil de ikke være med, så skal vort forlig
alligevel forblive varigt og fast. For varigt og fast at overholde alle disse
punkter har vi førnævnte kong Valdemar og med os og for os herr Uffe Niel
sen, herr Peder Vendelbo, herr Jens Hviding, herr Klaus Limbæk, Erik
Nielsen, Peder Munk den ældre, Peder Munk den yngre, Povl Glob, Svenning Iversen, Niels Eriksen af Linde, Palle Nielsen, Peder Nielsen, Jens
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3. maj 1344

34

Povlsen, Peder Povlsen, Anders Jensen af Bodum, Peder Ludvigsen, Peder
Due, Palle Jensen, Ludvig Albertsen med dette brev i fællesskab på vor
tro afgivet løfte om fast at overholde dette overfor førnævnte grever og på
deres side overfor Herr Markvard v. d. Wisch Rorland, herr Markvard
v. d. Wisch, herr Timme v. Godendorp, Dose v. Godendorp, Markvard,
Albrecht og Busche v. Westensee, Wulf Pogwisch, Markvard Wulf, Tønne v.
Rantzau, Godskalk v. Rantzau, Detlev Wensin, Konrad Metzeke, Mark
vard Sehested, Klaus Porsfeld og Henrik Barsbek. [Dette brev] er givet
og skrevet i Sønderborg under alle vores indsegl, med vor vilje og vidende,
år 1344 på den dag, da det hellige kors blev fundet.
1) Gerhard 5. af Plönlinien. — 2) 3. juni.
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1344. 3. maj. Sønderborg.

Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer at have overtaget hvervet som voldgifts

dommer i stridighederne mellem kong Valdemar 4. af Danmark og greverne Henrik 2.,
Klaus og Gerhard 3. af Holsten.

Original på nedertysk i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, erkender og bevidner
åbenbart med dette brev, at vi helt og holdent har påtaget os at af
gøre alle de stridspunkter og uoverensstemmelser, som vor herre Kong
Valdemar af Danmark og hans hjælpere og vore morbrødre Henrik, Klaus
og Gerhard, grever af Holsten, og deres hjælpere har været i strid om indtil
denne dag, og at vi vil og skal bilægge og afgøre dem ved mindeligt forlig,
ifald vi kan. Men hvis vi ikke skulle kunne forlige dem mindeligt, så skal
vi — og det ønsker de bestemt — efter klage og gensvar fra begge parter
afsige dom i alle sager i Ribe i tiden mellem nu og næstkommende St. Mor
tensdag; og vi skal give dem det skriftligt under vort segl, hvordan vi har
dømt imellem dem. Vor dom skal de afvente omkring St. Mortensdag i
Ribe. Fremdeles skal alle breve og det løfte, som er givet og aflagt tidligere,
forblive i kraft ubrudt. Men hvad de ved retsafgørelse eller ved mindeligt
forlig efter deres vilje bilægger, det skal de overholde. I øvrigt skal enhver
forblive ufortrædiget i sin ret. Fremdeles hvis vi ikke skulle kunne forlige
disse nævnte herrer og deres hjælpere mindeligt, så skal og vil vi bestemt
træffe en afgørelse ad rettens vej mellem dem på det tidspunkt og i den
stad, som er fastsat her forinden. Det har vi hertug Valdemar påtaget os,
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og med os og for os har de ædle mænd Ludolf, greve af Hallermund, herr
Knud Friis, herr Struve v. Rantzau, herr Markvard Limbæk, Peder Lim
bæk, Godskalk Witte, Raven Metzeke, Vogn Nielsen, Lars Sture, Kristian
Sture, Tideke v. Kampe, Eler og Wulf, brødre af Rantzau, Ribe Rutze,
Rover, Reimar Bisticse, Markvard Botze, Markvard Swanow og Markvard
Gortze, i fællesskab lovet på vor tro fast at overholde det overfor disse før
nævnte grever, og på deres og deres hjælperes side overfor Markvard v. d.
Wisch, som er kaldt Rorland, herr Markvard v. d. Wisch, herr Timme v.
Godendorp, Dose v. Godendorp, Markvard, Albrecht og Busche v. Westensee, Wulf Pogwisch, Markvard Wulf, Tønne v. Rantzau, Godskalk v. Rant
zau, Ditlev Wensin, Konrad Metzeke, Markvard Sehested, Klaus Porsfeld og Henrik Barsbek, og vi har lovet i dette brev, som er givet og skrevet
i Sønderborg under vores alles indsegl, med vor vilje og vidende, år 1344
efter Guds fødsel, på den dag, da det hellige kors blev fundet.

1344. 6. maj.

45

Peder Jensen af Nim, kannik i Lund, giver sin medkannik Josef Botulfsen fuld
magt til at skøde tre gårde i Harlosa til kapitlet i Lund til afvikling af sit økonomiske

mellemværende med kapitlet.
Afskrift i Lundebogen.

eder Jensen1), kaldet af Nim, kannik i Lund til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg giver nærværende brevviser, min befuldmægtigede
og medkannik, herr Josef Botulfsen, fuldmagt til at tilskøde og i mit navn
hjemle de hæderværdige mænd i Lundekapitlet alt mit gods, rørligt og urørligt, i Harlosa, at besidde med evig ret, nemlig tre gårde med virning,
afgifter, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande og alt andet tilliggende
til nævnte gods, på hvilket Peder Tulesen, Simon og Peder Friis bor, til
gengæld for otte mark lødigt sølv, som er henlagt til årlig afholdelse af Væther Sangers årtid2) i koret i Lund, og som jeg har oppebåret, samt for al
anden gæld, på hvad måde den end er stiftet, og som jeg skyldte nævnte
Lundekapitel. Ydermere lader jeg fornævnte Lundekapitel være kvit og
fri og ganske undskyldt for ethvert krav fra mig og mine arvinger med hen
syn til al gæld og betaling, hvortil kapitlet ved sine åbne breve var for
pligtet indtil denne dag, idet jeg med dette brev kasserer og tilintetgør alle

P

3*

Nr. 46

12. maj 1344
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gældsbreve til en hvilken som helst termin, som fornævnte kapitel har gi
vet mig, såfremt der i fremtiden skulde blive fundet nogle. Til vidnesbyrd
herom er mit segl tillige med segl tilhørende3) ...... hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1344 på Lille St.Hans dag.
1) afskriften har: Nielsen, men jf. DRB II 11 nr. 22 og Weeke p. 93 note 3. — 2) jf.
Weeke p. 136. — 3) herefter indskyder afskriveren af Lundebogen, kantoren Bo Jensen :
o.s.v., på dette sted kunde brevet ikke lases på grund af betydelig ødelæggelse.
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1344. 12. maj.

Birger Torkilsen af Gladsax, ridder, skøder sit gods i Skåne til Tommerup klo

ster til afholdelse af årtider for ham og hans slægtninge samt til daglige messer ved
alteret nordfor højalteret i klosterkirken.

Vidisse 1403 15. september i rigsarkivet.

irger Torkilsen af Gladsax, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg til de velbyrdige
mænd og fromme herrer, Mikkel, udvalgt abbed i St. Peders kloster i Tom
merup, samt til konventet sammesteds til evig og retmæssig besiddelse har
skødet og opladt gods i Stiby, som Øiar og Fole bor på, med virning samt
dets enkelte tilliggender, gods i Tågarp, som tidligere er overdraget dem
for min hustru Margretes sjæl, salig ihukommelse, en gård i Bonderum i
Albo herred, som Niels Judas bor på, med virning og med en halv tønde
smør i landgilde, en gård i Fågeltofta, som jeg har fået afJens Karlsen, med
virning og med en halv tønde smør i landgilde, samt badstuen i Tommerup
nær åen, således at de herfor skal udføre barmhjertighedsgerninger for
mine kære sønner Niels’ og Torkils — i from erindring — for min fornævnte
hustrus og min egen sjæl, samt for alle vore andre slægtninges sjæle på de
betingelser, som udførligere findes i de breve, vi fra begge sider har gi
vet1), nemlig således, at de herrer, som nu er medlemmer af fornævnte
konvent og deres efterfølgere fra nu og i al evighed skal holde messe ved det
alter, som er opført nord for højalteret i fornævnte St. Peders kirke, hver
søndag om den hellige treenighed, hver lørdag til ære for den hellige jom
fru Maria, Kristi moder, hver onsdag til ære for St.Johannes Døber, og de
øvrige dage i hver uge, nemlig mandag, tirsdag, torsdag og fredag for
alle troende afdøde, til bod for alle synder, som vi og alle troende afdøde
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tidligere har begået, og på det vilkår, at jeg, Birger Torkilsen, og mine
nærmeste efterfølgere har myndighed til at vælge en hvilken som helst vel
egnet præst blandt fornævnte klosterbrodre, som jeg måtte ønske — med
undtagelse af de herrer abbed og kældermester — til at holde messer og
forrette tjeneste ved fornævnte alter, og han skal årligt oppebære afkastningen af godset i Tågarp for sit arbejde, og hverken abbeden eller nogen
forstander for fornævnte kloster skal have myndighed til at fratage før
omtalte præst, hvem han end er, fornævnte indtægter uden hans vilje og
samtykke. Men den øvrige afkastning af det andet fornævnte gods skal
fuldt ud være forbeholdt fornævnte konvent på den betingelse, at der hvert
år i fremtiden om mandagen efter ottendedagen efter Helligtrekonger på
from og højtidelig vis skal holdes årtid med messer og vigilier af fornævnte
konvent for os og vore, som før er sagt, samt på den betingelse, at hvis der
ifølge gode mænds vidnesbyrd forefindes nogen væsentlig mangel i for
nævnte messer, årtid eller noget andet af det foregående hos fornævnte
konvent, skal jeg, fornævnte Birger, og mine arvinger have fuld myndighed
til at tilbagekalde alt fornævnte gods fra fornævnte kloster og til at skænke
det til et hvilket som helst andet kloster i Skåne, vi måtte ønske, og træffe
bestemmelse desangående til lægedom for fornævnte sjæle. For at forom
talte herrer eller deres kloster ikke skal udsættes for, at der opstår anled
ning til trætte vedrørende det omtalte gods, forpligter og binder jeg ud
trykkeligt mig og mine arvinger til ved nærværende brev at frigøre og
hjemle dem alt det omtalte gods med dets rørlige og urørlige tilliggender
mod tiltale fra nulevende og fremtidige. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd
herr Jens Ged, ridder2), samt Tommerup bysegl. Givet i det Herrens år
1344 onsdagen før Kristi himmelfart.
1) kendes ikke. — 2) her synes at mangle mindst eet navn i originalvidissen.

1344. 18. maj. Varberg.

47

Kong Magnus af Sverige fritager undergivne og gårdsæder på jomfru Thora-

kapellets gods i Torekovfor alle tynger, undtagen dem, de har plejet at yde fra gam
mel tid.

Vidisse af 146} af kong Kristian 1. i Lunds landsarkiv.
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agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi har taget alle undergivne og gårdsæder, som har eller
vil få bopæl på det gods, som er henlagt til jomfru Thoras kapel i Torekov
under vor beskyttelse og fred for særligt at forsvare dem, og vi tilstår og
erklærer dem og hvem som helst af deres undergivne for fri og undtagne
at være for alle byrder og tynger, som er eller i fremtiden vil blive pålagt,
dog med undtagelse af de skatter og afgifter, de fra gammel tid plejer at
betale og erlægge. Vi forbyder derfor fast og bestemt under vor nådes for
tabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, af
hvilken stilling eller rang han end er, fordrister sig til på nogen måde at
forulempe disse gårdsæder eller nogen af deres imod dette brevs ordlyd. Gi
vet i Varberg i det Herrens år 1344 på den hellige kong Eriks dag.

M

1344. 19. maj.
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Kong Magnus af Sverige tager Bosjø kloster i sit værn samt stadfæster dets privi
legier1}.
Skånebrevsfortegnelsen.

ong Magnus’ protektorium eller beskærmelsesbrev samt privilegium
- på klostrets undergivne og tjenere i Bosjø. Givet 1344 onsdagen før
ottendedagen efter Kristi himmelfartsdag.

K

1) jf- *354 20. august, da Henrik Bokholt vidimerede dette brev.
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1344. 29. maj. Varberg.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver borgerne i Lübeck privilegier i
Sverige og tilstår dem ret til inden år og dag at bjærge deres vraggods ved Sveriges,

Norges, Skånes og Nørre- og Sønderhallands kyster1}.
Original i Lübeckarkivet.
1) Teksten er med ubetydelige afvigelser identisk med privilegiet af 1336 12. august,
DRB II 11 nr. 315; den eneste væsentlige ændring er, at der i stedet for Hallands (p.
245 1. 17) står Nørre- og Sønderhallands.

[efter 30. maj 1344]

39

1344. 30. maj.

Nr. 51
50

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne slutter forbund med Lübeck, Wismar,

Rostock, Stralsund og Greifswald til bekæmpelse af sørøveriet på havet.
Samtidig afskrift i Lübeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
.. Det skal være vitterligt, at vi og de hæderværdige mænd, Konstan
tin og Godskalk Warendorp, rådmænd i Lübeck, Sigfred og Johan v.
Wismar, rådmænd i Stralsund, Herman Lise og Didrik Hologher, råd
mænd i Rostock, og Bolte Mulart, rådmand i Greifswald, som havde
fuldmagt til på de nævnte stæders og på staden Wismars vegne som særligt
udsendte gesandter at forhandle og slutte overenskomst med os, har slut
tet denne overenskomst af hensyn til vor og vore undersåtters og de før
nævnte stæders gavn, nemlig, at vi med gensidigt samtykke og efter en
stemmigt ønske skal og vil angribe, forstyrre og efter evne med Guds bi
stand virkningsfuldt bekæmpe sørøvere og dem, som plyndrer på havet, til
værn for vore og deres undersåtter og borgere; det har vi varigt lovet, og
det lover vi disse rådmænd, stæder og deres borgersamfund, og det har de
bestemt lovet os på disses vegne...... Dette er forhandlet i det Herrens år
1344 trinitatis søndag.

M

[1344 efter 30. maj].

51

Rådet i Lübeck meddeler rådet i Stralsund, at det ikke har været i stand til at ud

ruste et krigsskib på grund af mangel på en egnet kogge og foreslår derfor, at den sven
ske konges og Stralsunds egen kogge alene stikker i søen, og at der gives gælkeren (i
Skåne) meddelelse herom.

Original i Stralsund.

ådmændene i staden Lübeck til de hæderværdige og fremsynede mænd
. og vore særlige venner, de herrer rådmænd i staden Stralsund, i dyb
hengivenhed og med forsikring om med fast beslutsomhed at ville være til
tjeneste i alle forhold.
Gud er vidende om, at vi endnu ikke kan stille den kogge, vi skulde ud
ruste1), ej heller står det i vor magt eller vil det stå i vor magt at udruste
den, idet vi ikke har nævnte kogge. Derfor synes det os rådeligt, at I, om
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det måtte behage Eder, hæderværdige mænd, lader den herre konge af
Sveriges og Eders kogge, som allerede er gjort rede, stikke i søen for at
sikre havet, og at I sender brev til samme konges præfekt, kaldet gælker,
om at udruste en anden kogge, idet I skriver til ham, at der endnu her ar
bejdes på udrustning af en kogge. Og endvidere beder vi Eder hurtigst
muligt at give os meddelelse, såfremt en kogge, som kunde være egnet for
os, anløber Eders havn. Levvel i Kristus. Givet under vort sekret. Vi be
der om svar.
1) jf. traktaten, nr. 50.

1344. 5. juni. Viborg landsting.

52

Tingsvidne af Viborg landstings at herr Peder Vendelbo har indløst det af

Anders Pedersen til Jens Kås pantsatte gods i Korup.
Original i rigsarkivet.

on Bentsen, landstingshører i Viborg, Peder Nielsen Pusel, Niels Munk,
Niels Mogensen, Lars Hvas, Jakob Mogensen, Jens Hvas, Mikkel Pe
dersen, Eskil Lyng og Niels Eriksen, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1344 lørdag næst efter Kristi legems
fest oppebar præsten Anders, klerk hos Jens Kås, af herr Peder Vendelbo,
ridder, på fornævnte landsting i vor og adskillige andre troværdige mænds
nærværelse ialt 12 mark lødigt sølv i groter fra Tours, sterlinger og lybske
penge, for hvilket beløb Anders Pedersens gods i Korup og alt det øvrige
gods i Himmersyssel var pantsat til samme Jens Kås, og han oppebar dem
på nævnte Jens Kås’ vegne for det nævnte hos denne indløste gods. At vi
har set og hørt dette, erklærer vi med sandhedens ord. Givet under vort
segl år, dag og sted som ovenfor anført.

J
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[Før 1344 7. juni] Ribe.

Hertug Valdemar 3. af Jylland tildømmer kannikerne i Ribe den jord ved francis

kanerklostrets som afdøde kannik Jens Friis havde skødet til dem til afholdelse af sin
årtid.

Original i rigsarkivet.

7- juni 1344
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Nr. 56

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til borgerne i Ribe hilsen
og nåde.
I skal vide, at vi med dette brev tildømmer kannikerne i Ribe den jord,
der ligger ved franciskanerklostret, til evig og retmæssig besiddelse, hvil
ken jord magister Jens Friis — from ihukommelse — med fuld ret tilskø
dede dem til efter kirkens sædvane at afholde hans årtid til evig tid, idet
vi strengt forbyder, at nogen uanset hans stilling eller stand fordrister sig
til for fremtiden på nogen måde at befatte sig med den nævnte jord uden
samme kannikers samtykke og særlige billigelse. Givet i Ribe med herr
Hågen, vor klerk, som vidne1).

V

1) dette og de to efterfølgende dombreve er udaterede, men ligger forud for låse
brevet af 1344 7. juni.

[Før 1344 7. juni] Ribe.

54

Hertug Valdemar 3. af Jyllands 2. dombrev i overensstemmelse med nr. 33.
Original i rigsarkivet.

^revet er enslydende med det foregående med undtagelse af at der foran

tildøm-

* mer er indskudt nu for anden gang.

[Før 1344 7. juni] Ribe.

55

Hertug Valdemar 3. af Jyllands 3. dombrev i overensstemmelse med nr. 33.

Original i rigsarkivet.
revet er enslydende med de foregående med undtagelse af tildømmer

vi dem nu
for tredje gang nævnte jord, og at der i stedet for herr Hågen, vor klerk,
står herr Hågen, præst.

B
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Hertug Valdemar 3. af Jylland giver kapitlet i Ribe låsebrev på den jord i Ribe,
som magister Jens Friis havde skænket det til afholdelse af sin årtid.

Original i rigsarkivet.

V

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

Nr. 57

8. juni 1344

42

I skal vide, at vi til evig besiddelse tildømmer nærværende brevvisere,
kannikerne i Ribe, den jord, der ligger vest for Franciskanerklostret i
Ribe, som med fuld ret er tilskødet dem af magister Jens Friis, from ihu
kommelse, til efter kirkens sædvane at afholde hans årtid til evig tid, og
som senere er tildømt dem ved fire breve1) af os, ligesom også fire gode
mænd har indført dem i korporlig besiddelse af samme jord og forsvaret
dem i (besiddelsen af) samme, og vi pålægger evig tavshed om denne sag.
Givet under vort segl i det Herrens år 1344 mandagen næst efter Kristi
legemsfest med herr Hågen, præst, som vidne.
1) kun de tre er bevarede, jf. de foregående numre 53-55.

1344. 8. juni. Alsted.

57

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Jens Kås på kongens retterting har skø
det Korup og Korupfang til ridderen 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, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at i det Herrens år 1344
tirsdagen efter Kristi legemsfest fremstod Jens Kås personligt på vort ret
terting i Alsted, hvor han til nærværende brevviser herr Peder Vendelbo,
ridder, frit oplod og skødede Korup, Korupfang og møllen sammesteds
med alle tilliggender til nævnte gods samt alt andet gods i Himmersyssel,
med hvilken benævnelse det end betegnes, som Anders Pedersen af Grans
lev havde pantsat til herr Gregers Mogensen, ridder, hvorefter nævnte
herr Gregers Mogensen senere pantsatte dette gods til Jens Kås. Han over
drog og skødede det til fri besiddelse med alt rørligt og urørligt, agre, enge,
græsgange, skove, fiskevande, at hjemle mod krav fra hans, hans arvingers
samt hvilke som helst andres side. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år ovennævnte dag og sted.

V
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1344. 20. juni. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger magister Petrus Alamanni, dekan i Brioude, og pavelig

kapellan, samt provsterne i Slesvig og Greifswald at indføre Ludolf Michaelis, sog
nepræst i Kiel, i kanonikat og præbende i Lübeck.

23-juni 1344
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Nr. 60

Afskrift i de pavelige kopibøger.

samme måde til vore kære sønner, magister Petrus Alamanni, dekan
i Brioude i Saint-Flour stift, vor kapellan, samt .., provst i Slesvig, og
provst i Greifswald i Kammin stift hilsen o.s.v.. Givet som oven
for1).
k

P

1) d. v.s. 1344 20. juni. Både provisionsbrevet og eksekutionsbrevet følger de sædvan
lige formler.

1344. 20. juni. Avignon

59

Pave Clemens 6. pålægger sin kapellan Laurentius de Barbuto samt Antonius v.
Piessen, kannik i Lübeck, og Herman v. d. Molen, kannik i Slesvig, at indføre Jo

hannes Ricardi, sognepræst i Grevesmühlen, i kanonikat og præbende i Ratzeburg.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde til vore kære sønner magister Laurentius de Barbuto i
Coimbra stift, vor kapellan, og Antonius von Piessen, kannik i Lü
beck, og Herman v. d. Molen, kannik i Slesvig, hilsen o.s.v........ Givet
som ovenfor1).

P

1) d. v.s. Avignon den 20. juni. Både provisions brevet og eksekutionsbrevet følger de
sædvanlige formler.

1344. 23. juni. Lübeck.

60

Herr Markvard v. d. Wisch Rorland erkender over for rådet i Lübeck at havefået
den 3. og sidste rate af biskop Henrik af Slesvig for borgen Svavsted.

Indførelse i Lübeck Niederstadtbuch.

err Markvard Rorland, ridder, erkendte over for rådet, at den tredie
rate på 1000 mark, som skulde betales til næste St. Mortensdag om
et år, således som nedenfor er anført1), er betalt til Eggert Alverstorp. Han
anerkender og godkender dette2) og vil ikke i fremtiden rejse sag herom.
Han lod bispen af Slesvig og hans forlovere være kvit og fri. Handlet for
rådmændene i året (13)44 dagen før St. Hans.

H

1) jf. ovf. nr. 1 note 1, samt nr. 20. — 2) nml. at betalingen sker inden aftalte termin,
jf. DRB HI 1 nr. 380 og ovf. nr. 20.

Nr. 61

24. juni 1344
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1344. 24. juni.

61

Clara kloster i Roskilde pantsætter et halvt bol jord, som ligger til dets ødegård i
Svogerslev, til Niels Pukepøl, borger i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

øster Katerine, abbedisse, og søstrene i St. Clara kloster i Roskilde til
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi skylder den gode mand Niels Pukepøl, borger i Ros
kilde, 3 mark lødigt sølv, at betale næstfølgende Marie himmelfartsdag,
for hvilke penge vi pantsætter ham et halvt bol jord i Svogerslev, som lig
ger til klostrets ødegård nord for kirken, på den betingelse, at hvis det ikke
bliver indløst til nævnte dag, da skal nævnte Niels fra da af nyde frugterne
af dette bol, indtil nævnte beløb bliver betalt, og på det vilkår, at når dette
bol indløses, skal han oppebære frugterne for det år, uden at det på nogen
måde afregnes i gældens hovedstol. Til vidnesbyrd herom er vort kon
vents segl hængt under dette brev i det Herrens år 1344 St. Hans dag.

S

1344. 24. juni. Ålborg.

62

Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler den tyske orden i Livland, at herr Stig An
dersen er blevet udnævnt til Estlands høvedsmand og beder derfor ordenen om at over

give denne de borge og fæstninger, som ordenen under de truende forhold havde
overtaget forsvaret af
Original i det svenske rigsarkiv.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til de ærværdige og fromme mænd, de herrer ordensmesteren
og kommendatorerne for de tyske jerusalemitanerbrødre i Livland, hvem
han elsker i Kristus, sin oprigtige og bestandige kærlighed og gunst.
På mangfoldig vis og ikke uden grund takker vi Eder for de trofaste tje
nester, som I mangfoldige gange har ydet vore forfædre og ikke mindre
vist os og vort rige Danmarks krone derved, at I af egen drift under den al
vorlige og truende fare påtog Eder at holde vore borge og befæstninger i
Estland til vor hånd, idet I ofte sendte bud til os med Eders breve1) om, at
I, når vi først ville sende vor visse sendemand til Eder, frit vilde oplade
disse borge til ham på vore vegne. Derfor sender vi efter at have haft sam
råd med vore bedste mænd, ledet af moden overvejelse, den omsigtsfuldc

V

12. juli 1344
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Nr. 64

og høj bårne mand herr Stig Andersen, ridder, vor elskede råd, til Eder og
indsætter ham som høvedsmand for vort land der, således som vore vasal
ler i Estland ofte har bedt os om, og giver ham al vor kongelige myndighed
til i vort navn frit at gøre eller undlade at gøre, som ret er. Derfor
beder vi Eder bestemt og indtrængende om, at I frit i vort navn vil over
give samme herr Stig, vor visse sendemand, alle vore ovennævnte borge
og befæstninger, og han skal med velvilje styre dem i overensstemmelse
med Eders og vore andre tro mænds trofaste råd og ordne landets tilstand
til det bedre. Hvis I gør dette, erklærer vi med dette brev Eder og Eders
efterfølgere kvit og fuldstændigt fritaget for vort og vore arvingers krav.
Endvidere beder vi Eder bistå ham med Eders råd og hjælp, idet I på na
turlig. menneskelig måde samarbejder med ham, så at fredens, retfærdig
hedens og troens stier atter kan trædes i dette land, og I skal ligeledes på
den mest hengivne måde tjene os og den danske krone i troskab frem
for andre. Måtte ikke blot Eders troskab, prøvet i fortiden, men også den
ærbødighed, I skylder os, tilskynde Eder dertil. Thi, om I vil tænke efter,
da er det Eders skyldighed mod os. Givet i Ålborg under vort segl i det
Herrens år 1344 St. Hansdag.
1) kendes ikke, men jf. III 1 nr. 322, 335-337 og 376.

1344. 24. juni.

63

Optegnelse om, at pave Clemens 6. har givet Niels Wedel sognekirken i Lundenberg ved provision efter biskop Henriks indvielse til biskop af Slesvig.
Notits i de pavelige regnskabsbøger under år 1344.

ognekirken i Lundenberg, Slesvig stift, der blev ledig ved herr biskop
Henrik af Slesvigs indvielse, blev givet til Niels Wedel ved provision
den 24. juni.

S

1344. 12. juli. Odense.

64

Grev Henrik 2. af Holsten bevidner, at Niels Langs arvinger på retterting i Odense
har skødet alt Niels Langs pantegods til herr Henneke v. Wreden og herr Henneke v.

Vecten.

Kalundborgske registratur 1476.

Nr. 65

20. juli 1344

46

t brev, som hertug Henrik af Holsten har givet på retterting i Odense,
1 at Niels Langs arvinger skødede og oplod herr Henneke van Wreden
og herr Henneke van Vecten hele det pant, som Niels Lang havde. Givet i
det Herrens år 1344 mandagen efter Knuds dag1).

E

mandagen efter St.Knudsdag 1344 kan både være 12. januar og 12. juli, men da grev.
Henrik 13. januar udsteder brev i Lübeck, må datum antages at være 12. juli.

65

1344. 20. juli. Gnoien.

Fyrsterne Albrecht 2. og Johan 4. af Meklenborg slutter overenskomst med fyr
sterne Nicolaus 3. og Bernhard 3. afWerle, hvorved dissefår overladt Barth, Ribnitz,

Marlow, Tessin, Sülz, Sternberg, Eldenburg, Bukow, Kropelin og Stegeborg med
Møn.

Orignial på nedertysk i Schwerin.

i Albrecht og Johan, af Guds nåde herrer af Mecklenburg, Stargard
og Rostock, erkender og bevidner åbenbart med dette brev, at vi fri
villigt og efter vore tro mænds råd har truffet aftale med vore kære slægt
ninge junkerne Nicolaus og Bernhard, herrer af Werle, således som det
herefter står skrevet. For det første, at vi skal overlade dem og deres rette
arvinger de slotte, stæder, lande og mænd, som herefter står skrevet: for
det første Barth, stad, land og mænd og alt, som findes inden for området;
Ribnitz, stad, land og mænd; Marlow, stad, land og mænd; Tessin, stad,
land og mænd; Sülz, stad, land og mænd; Sternberg, stad, land og mænd;
borgen i Eldenburg, land og mænd; Bukow, stad, land og mænd; Kropelin,
stad, land og mænd; alle disse her foran nævnte stæder og lande, således
som de i længde og bredde ligger inden for deres grænsemærker, tilligemed
vasallerne skal de samlet og enkeltvis have ; endvidere borgen i Stegeborg,
staden og landet Møn, således som det ligger inden for sin grænse, på slig
vilkår: sker det, at vi dør uden arving, så skal vore hustruer besidde deres
livgeding i fred uden hindring af nogen art. Fremdeles, ifald der efter
denne dag hjemfalder lande eller slotte og mænd til os, eller de tilfalder os
ved dødsfald, overlader vi disse til dem, og vedkommende skal derefter
hylde dem på samme måde som de, der er nævnt her foran, forud har gjort
det. Fremdeles hvis vore førnævnte slægtninge kommer i strid med nogen,
så skal vi have magt til inden fire uger at bringe et mindeligt forlig i stand
eller dømme herom. Hvis vi ikke formår dette, så skal vi stå dem bi med al

V

2 0. juli 1344
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Nr. 66

vor magt. Fremdeles hvis vi i fællesskab erhverver noget, skal to tredjedele
deraf være vor, og en tredjedel vore slægtninges. Til stede ved dette har
været: ridderne herr Johan Koss, herr Lippold Behr, herr Johan Ummereiseke, væbnerne Nicolaus Hahn, Henrik v. Biilow, Arnold Levetzow. Til vid
nesbyrd om alle disse foran skrevne bestemmelser har vi hængt vore segl
under dette brev1), som er skrevet i Gnoien, år 1344 efter Guds fødsel
tirsdagen før St. Maria Magdalenas dag.
1) skønt nr. 65 og 66 foreligger i beseglet tilstand, er det aftalte mageskifte af ube
kendte grunde aldrig kommet i stand, jf. nr. 95 A og 371; formålet med mageskiftet er
iøvrigt uklart, smign. W. Strecker: Die aussere Politik Albrechts II 52—53.

1344. 20. juli. Gnoien.

66

Fyrsterne Nicolaus 3. og Bernhard 3. af Werle slutter overenskomst med fyrsterne
Albrecht 2. og Johan 4. af Meklenborg, hvorved disse får overladt Gustrow, Waren,

Penzlin, Plau, Kålen, Grimmen, Krakow og halvdelen af Falster.
Original på nedertysk i Schwerin.

i junkere Nicolaus og Bernhard, brødre, af Guds nåde herrer af Werle,
bevidner og erkender med dette brev, at vi frivilligt og efter vore tro
mænds råd har truffet aftale med vore kære slægtninge herr Albrecht og
junker Johan, herrer af Mecklenburg, Stargard og Rostock, således som
det herefter står skrevet. For det første, at vi skal overlade dem og deres
rette arvinger de slotte, stæder, lande og mænd, som herefter står skrevet:
for det første Giistrow, stad, land og mænd og alt, som findes inden for
området; Waren, stad, land og mænd; Penzlin, stad, land og mænd; Robel,
stad, land og mænd; halvdelen af Wredenhagen, borg, land og mænd;
Plau, stad, land og mænd; Kålen, stad, land og mænd; Grimmen, stad,
land og mænd; Krakow, stad, land og mænd; alle disse her foran nævnte
stæder og lande, således som de i længde og bredde ligger inden for deres
grænsemærker, tilligemed vasallerne skal de samlet og enkeltvis have;
endvidere halvdelen af Falster, borgen, staden, land og mænd, således som
det ligger inden for sin grænse, på slig vilkår: sker det, at vi dør uden ar
ving, så skal vore hustruer besidde deres livgeding i fred uden hindring af
nogen art. Fremdeles, ifald der efter denne dag hjemfalder lande eller
slotte og mænd til os, eller de tilfalder os ved dødsfald, overlader vi disse til
dem, og vedkommende skal derefter hylde dem på samme måde som de,

V

Nr. 67

29. juli 1344
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som er nævnt her foran, forud har gjort det. Fremdeles hvis vore førnævnte
slægtninge kommer i strid med nogen, så skal vi inden fire uger have magt
til at bringe et mindeligt forlig i stand eller dømme herom. Hvis vi ikke
formår det, så skal vi stå dem bi med al vor magt. Fremdeles hvis vi i fælles
skab erhverver noget, skal en tredjedel deraf være vor, og to tredjedele
vore slægtninges. Til stede ved dette har været: ridderne herr Johan Koss,
herr Lippold Behr, herr Johan Ummereiseke, væbnerne Nicolaus Hahn,
Henrik v. Biilow, Arnd Levetzow. Til vidnesbyrd om alle disse fornævnte
bestemmelser har vi hængt vore segl under dette brev, som er skrevet i
Gnoien år 1344 efter Guds fødsel tirsdagen før St. Maria Magdalenas dag.

1344. 29. juli.

67

Niels Manderup erklærer ikke at have nogen ret til Roskilde Clara klosters gods

i Volborg og Horns herred, og at han bør give det tilbage til klostret, når det forlanges.
Original i den arnemagneanske samling.

iels Manderup til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender ingen ret at have til det gods i Gers
høj og andre steder i Volborgherred og Hornsherred, som tilhører søstrene
i St. Clara kloster i Roskilde, men at jeg frit bør give søstrene dette gods til
bage, når som helst de måtte ønske det, og at de breve, som de har givet
mig på dette gods, ikke skal have kraft og gyldighed. Til vidnesbyrd her
om er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1344 på
kongen og martyren St. Olavs dag.

N

68

1344. 1. august.

Kong Valdemar 4. Atterdag giver herr Stig Andersen, høvedsmand i Reval, fuld

magt til at forfærdige og benytte et nyt kongesegl under udførelsen af sine hverv i Est

land.

Vidisse 1345 26. september.

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 med dette brev skal være klart for alle, nulevende og frem-

V

2. august 1344
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Nr. 69

tidige, at vi giver nærværende brevviser, den velbyrdige ridder, herr Stig
Andersen, vor elskede høvedsmand i Reval, fuldmagt til at lade et nyt segl
forfærdige i vort navn til brug ved varetagelsen af vore forskellige anlig
gender og opgaver i Estland og myndighed til at bruge dette segl lovfor
meligt til vor nytte og tarv, idet vi til fulde vil stadfæste og ganske aner
kende, hvad samme herr Stig på ret og rimelig måde måtte lade skrive
under vort nævnte segl. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet i det Herrens år 1344 på dagen St. Peder i lænker.

1344. 2. august. Nørrehald herredsting.

69

Tingsvidne af Hald herredsting, at Zacheus Mogensen på lovlig måde har er

hvervet sin afdøde broder Jens Mogensens gods i Mostrup.
Original (beskadiget) i rigsarkivet.

enrik, præst i Nørager, Peder, præst i Gassum, Jakob Karlsen, Tyge
Skammelsen, Niels Nielsen, Karl Mogensen, Oluf Nielsen, Mikkel
Lille og Niels Pallesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med

H

Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1344
på den hellige martyr og pave St. Stefans dag fremstod Zacheus Mogensen
for os og adskillige andre troværdige mænd på Hald herredsting og fik et
fuldt tingsvidne af de bedste mænd i Hald herred, gående ud på, at hans
gods i Mostrup fordum tilhørte hans broder Jens Mogensen med arvelig
ret, at godset overgik fra samme Jens til herr Peder Vendelbo, ridder, idet
det i henhold til tre ens kongebreve på lovlig vis tilvurderedes1) denne af
gode mænd, at nævnte Jens ikke indløste godset, men at hans broder Mo
gens Myre frigjorde og indløste det for det fulde beløb hos Niels Jensen
af Karmark, som optrådte på samme herr Peder Vendelbos vegne, og at
denne Mogens havde godset i fredelig og ukæret besiddelse i tre år, hvor
efter han (skødede)2) det til sin førnævnte broder Zacheus...... på Hald
herredsting...... samme Zacheus havde ligeledes været i fredelig og ukæret
besiddelse (af dette gods) uden krav fra nogens side. Skrevet under vore
segl år og dag som ovenfor.
1) d.v.s., at godset udlægges til fyldestgørelse af et gældskrav, om hvilket rettertinget
har udstedt tre domsbreve. — 2) forlægget er herefter hullet og delvis ulæseligt.
3. Række. IL

4
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8. august 1344
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1344. 8. august. Langstoft.

Bøking herred lover kong Valdemar 4. Atterdag og hans forbundsfæller i slaget ved

Langstoft en fuld sone samt forpligter sig til at yde ham krigstjeneste, skatter og af

gifter.
Original i rigsarkivet.

ndbyggerne i Bøking herred til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har forhandlet med den høje fyrste og
sande herre, vor herre Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge, Estlands hertug, og at vi i sandhed er kommet overens om følgende:
alle og enhver af hans hjælpere, nemlig den berømmelige fyrste herr Val
demar, af Guds nåde Jyllands hertug, hans mænd og alle indbyggere i
Kær herred, og herr Bo, præst, tillige med sammes venner og slægtninge
samt alle andre, som sammen med ham deltog i slaget ved Langstoft imod
os, samt deres arvinger lader vi med dette brev være fuldstændigt fri og
undskyldte for krav fra vor og vore arvingers side. Endvidere forpligter vi
os og vore arvinger og binder vi os under aflæggelse af korporlig ed1) og
ved alle helgener til trofast at holde fast ved vor herre kong Valdemar og
hans arvinger og efter al vor evne tjene ham og ingen anden herre i hele
verden. Vi lover ligeledes, idet vi i sandhed forpligter os, at tjene ham en
gang om året, hvor som helst han vil have os inden for sit lands område,
med 500 mænd, udrustede med fyldestgørende våben og heste, mod hvilke
som helst personer undtagen indbyggerne i vort herred. Desuden skal vi
årligt uden indsigelse, i hengivenhed og omgående betale ham hans land
skyld2), hans visse indtægter, bøder og alt andet, som tilfalder ham af vort
herred, sammen med brodensalt3) og sølvstud4), hvilke vi med urette har
afsvoret ham. Men når hans staller5) vil besøge os, eller en autentisk ud
sending sendes til os fra kongen for at føre forhandlinger med os eller for i
kongens tjeneste at udføre andre ærinder hos os, skal vi stille gidsler for
dem og uden nogen svig sikre dem og deres følge, så længe de opholder
sig hos os. Ligeledes skal vi lydigt søge ting til de tilbørlige tider og på de
fastsatte dage efter stallerens stævning for at stå til rette efter vort lands
lov. Men hvis der findes nogen i vort herred, som i genstridighed og imod
retten undlader at rette sig efter disse tingdage, skal vi tvinge ham til at
komme til Ribe eller Tønder for der at stå til rette for sine forseelser. Vi
har endvidere stillet vor omtalte herre konge gidsler for de uretfærdigheder,

I
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Nr. 72

vi har øvet mod ham, og for det sølv, som vi har lovet at betale ham her
for, nemlig af hvert hus seks skilling sterling, at betale efter hans forgodt
befindende. Til vidnesbyrd herom er vort herreds segl hængt under dette
brev. Givet i Langstoft i det Herrens år 1344 søndagen før St. Laurentiusdag.
1) d. v.s. ed på hellige ting. — 2) oversættelse af terragium. — 3) betydningen usikker;
der udvandtes salt i Frisland ved brænding af tang. — 4) skat erlagt i sølv. — 5) kon
gens statholder i Frisland.

1344. [omkr. 8. august].

71

Indbyggerne på Pelworm lover kong Valdemar 4. Atterdag troskab og krigstje

neste.
Kalundborgske registratur (1476).

t brev af indbyggerne på Pelworm angående samme sag1) og desuden,
at de hvert år skal gøre kongen tjeneste med 500 fuldt udrustede med
heste og harnisk. Givet 1344.

E

2} Frederik i.s registratur (1524).

remdeles at indbyggerne på Pelworm er kong Valdemar en sum penge
skyldig og har lovet ham troskab.

F

1) d.v.s. troskab og skattebetaling, ordene sigter på en troskabsforpligtelse af Edoms
herred fra 1363, cf. ÆA. I 4—5; henvisningen er næppe korrekt, Pelworms brev har ri
meligvis været i overensstemmelse med Bøking herreds brev af 1344 8. august.

1344. 11. august. Svavsted.
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Biskop Henrik af Slesvig meddeler rådet i Lübeck, at han har givet sine brødre

Wedekin og Herman Warendorp fuldmagt til at sælge de renteindtægter, som deres
fader har haft i Lübeck.
Original i Lübeckarkivet.

enrik, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Slesvig, til de
forstandige og hæderværdige mænd, de herrer.., rådmænd i staden
Lübeck, hilsen og oprigtig kærlighed i Gud.
I skal vide, at vi med dette brev giver herrerne Wedekin og Herman,

H

4’

Nr. 73

14. august 1344

52

vore elskede brødre, og enhver af dem in solidum fuldmagt og særligt
mandat til at afhænde vore fædrene indkomster, som er indskrevet i Eders
bys bog1), og overhovedet til at gøre og udføre alt, som er nødvendigt og
belejligt desangående, og som vi selv kunne gøre, hvis vi var til stede, idet
vi vil anerkende og godkende, hvad som helst vore fornævnte brødre eller
en af dem måtte foretage sig, gøre eller bestemme med hensyn til oven
stående eller noget af ovenstående. Til vidnesbyrd om og fyldigere bevis
på alt dette har vi pålagt.., vor nedennævnte notar, at skrive og offentlig
gøre dette dokument og lade det bestyrke ved vort segls bekræftelse. Givet
og forhandlet i Svavsted i det Herrens år 1344 i den 12. indiktion den
11. august omkring vespertimen i den højhellige fader i Kristus og herre,
af Guds nåde herr pave Clemens 6.s tredie år, i nærværelse af de hæder
værdige mænd og herrer Herman, provst i Barvid syssel, Otto v. d. Wisch,
Herman v. Stein, kanniker ved Slesvig kirke, og Henning v. Saghenitz,
foged i Svavsted, tilkaldte og anmodede om at være vidner til ovenstå
ende.
Og jeg Johan Røtger, klerk i Osnabrück, med kejserlig bemyndigelse
offentlig notar, har sammen med de ovennævnte vidner været til stede og
overværet alt det ovenstående, jeg har set og hørt det finde sted og har
efter pålæg fra den ærværdige fader og min herre herr Henrik, ovennævnte
biskop over Slesvig kirke, opsat det i denne offentlige form, og jeg har
efter anmodning beseglet det med mit segl til tydeligt bevis på ovenstå
ende.
1) d. v.s. Oberstadtbuch, en bog, »Grundbuch«, om de på stadens grunde og ejendom
me hæftende forpligtelser.

1344. 14. august. Ribe.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stadfaster Peder Albertsens birkeret i Kristrup sogn.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi tilstår nærværende brevviser, vor elskede Peder Al
bertsen, og at vi med dette brev stadfæster ham de love i Kristrup sogn,
som kaldes birkeret1), med alle de rettigheder og friheder, som nævnte
Peder Albertsens fader og hans forgængere vides nogensinde i vore for-
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fædres tid at have erhvervet2); vi forbyder strengt, at nogen af vore fogeder
eller hvilken som helst anden, af hvad stilling eller stand han er, fordrister
sig til på nogen måde at fortrædige denne Peder imod denne frihed og be
gunstigelse, såfremt han ønsker at undgå vor vrede og kongelige hævn.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Ribe
i det Herrens år 1344 dagen før Vor Frue himmelfart.
1) den latinske original bruger den danske glose: birkelov. — 2) jf. DRB II 8 nr. 257.

1344. 15. august. Laholm.
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Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne bemyndiger ærkebiskop Hemming af

Uppsala og ridderne Nils Abiornsson, Gisle Elinason, Lars Ulfsson og Karl Nåskonungsson til at underhandle og slutte fred med de estniske herrer.
Original i Dorpatarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1344 på Vor Frues himmelfartsdag
var i Laholm, hvor vi gav den ærværdige fader i Kristus, herr Hemming,
af Guds nåde ærkebiskop af Uppsala, samt de velbyrdige mænd, vore
højtelskede råder, herrerne Nils Abiornsson, Gisle Elinason, Lars Ulfsson
og Karl Nåskonungsson, riddere, uindskrænket fuldmagt til på vore vegne
at forhandle, indgå forlig, træffe endelig aftale om og på en hvilken som
helst måde slutte fred med de hæderværdige mænd, herrerne i Estland,
og til punkt for punkt at bringe alle de tvistigheder, som verserer mellem
os på den ene og dem på den anden side til tilbørlig afslutning, idet vi vil
anerkende, hvad som helst der bliver foretaget, forhandlet om eller ende
ligt afgjort af vore ovennævnte riddere eller nogen af dem, dersom de ikke
alle samtidig kan deltage i nævnte underhandling. Til anerkendelse heraf
er vort segl hængt under dette brev. Givet i Laholm i det Herrens år 1344
på den hellige jomfru Marias himmelfartsdag.

1344. 20. august. Sønderborg.
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Hertug Valdemar af Jylland overlader kirketienden af Brede sogn til Løgum klo
ster.

Nr. 76

22. august 1344
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Afskrift i Langebeks diplomatarium og (efter en anden udfærdigelse) i Løgumbogen.

aldemar, af Guds nåde hertug i Jylland, til alle, hvem dette brev når,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev helt og fuldt fra nu af og i
fremtiden oplader munkene i Løgum den tiende, der fra gammel tid har
været henlagt til Brede kirkes bygningsfond, og som vi gennem adskillige
år har ladet oppebære ved vore officialer, idet vi eftertrykkeligt forbyder, at
nogen af vore fogeder eller officialer på nogen måde for fremtiden befat
ter sig med nævnte tiende undtagen med tilladelse og efter særlig begæring
af de nævnte munke i Løgum, idet dette dog tilføjes, at munkene i Løgum
på tilbørlig måde skal sørge for nævnte kirke i Brede hvad bygning og an
dre nødvendige ting angår. For at ikke nogen i fremtiden i nogen hense
ende skal vove at fortrædige fornævnte munke med hensyn til tienden,
har vi overdraget dem dette brev til vidnesbyrd og sikkerhed, bestyrket
med vort segl som værn1). Givet i Sønderborg i vor nærværelse i det Her
rens år 1344 fredagen før ottendedagen efter den glorværdige jomfru Ma
rias himmelfart.

V

1) bestyrket. værn mangler i den anden udfærdigelse, der til gengæld slutter med
under vort sekret.
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1344. 22. august.

Biskop Jakob af Ribe henlægger efter begæring af hertug Valdemar kirketienden
af Brede sogn til Løgum kloster.

Afskrift i Løgumbogen.

akob, af Guds nåde biskop i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen med
alles frelser.
I skal alle vide, at vi på begæring af den berømmelige fyrste herr Valde
mar, af Guds nåde hertug i Jylland, og med vort elskede kapitels samtykke
med dette brev til klosteret og munkene i Løgum overlader og henlægger
den tiende, som er bestemt for St. Laurentius’ kirke i Brede til samme kir
kes bygningsfond og som i mange år har været oppebåret af nævnte herre
hertugens officialer, men ved samme hertugs åbne brev nu og for fremtiden
helt er opladt til klostret i Løgum, idet vi under banlysnings straf strengt
forbyder enhver uanset rang eller stand på nogen måde at befatte sig med
nævnte tiende uden klostrets billigelse. Men hvis nogen i formasteligt
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vovemod handler derimod, skal han vide, at han udsætter sig for den al
mægtige Guds og apostlene St. Petrus’ og St. Paulus’ vrede. Givet under
vort segl i det Herrens år 1344 ottendedagen efter Vor Frue himmelfart.

1344. 24. august.

77

Elisabeth, herr Karl Pedersens enke, Jon Grubbe af Tersløse, Thomas Jensen,

Navne Jensen, Asser Grubbe og Jakob Karlsen afgiver en erklæring om, hvad fru

Ingerd, Peder Grubbes enke og datter af Karl Pedersen, har fået i arv efter sin fader
og sine to brødre, Niels og Peder.
Original i rigsarkivet.

lisabeth, enke efter herr Karl Pedersen — salig ihukommelse —, Jon
Grubbe af Tersløse, Thomas Jensen, Navne Jensen, Asser Grubbe og
Jakob Karlsen, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at i det Herrens år 1344,
dagen før den hellige pave Lucius’ translation var vi til stede og påhørte
omhyggeligt, at den ærværdige fru Ingerd Karlsdatter, enke efter Peder
Grubbe, salig ihukommelse, efter sin fader herr Karls død og efter sine
brødre Niels og Peder Karisens død — i from erindring — ved arveret er
hvervede følgende gods: for det første hovedgården i Harrested, som Asser
bor på, med dens tilliggender, med halvdelen af hele byen der og med
vandmøllen udover den nævnte halvdel, fremdeles en gård i Havnskov
med dens tilliggender, fremdeles et smørbo1) i Køberup med dets tillig
gende, fremdeles en del af skoven i Hemdalore, i hvilken del der er en eng,
som kaldes Lyngkær, fremdeles en gård i Gunnelstorp i Halland, som Sigmund bor på, med dens tilliggender, fremdeles en gård med dens tillig
gender i Sållstorp sammesteds, fremdeles en mølle i Ryd i Halland, en
gård i Haldagerlille med 7 øre minus en ørtug skyldjord og med dens an
dre tilliggender, fremdeles en gård i Gunderslevmagle med 7 ørtug skyld
jord, en gård i Bisserup med 4 ørtug jord, såvel i agerland som i skov,
hvori der kan sås 8 ørtug korn. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

E

1) originalen bruger det danske udtryk smørboo, d.v.s. jordens dyrker har betalt sin
afgift i smør.
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1344. 25. august. Tommerup.

Kong Magnus af Sverige forbyder overgreb mod Åhusborgernes fed i Falsterbo.

Original i rigsarkivet,

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle og en
hver, der besøger hans marked i Falsterbo, kærlighed, nåde og hilsen
med Gud.
I vor nærværelse har bymændene fra Åhus fremført klager over, at der
er nogle, som til ikke ringe skade for dem utilbørligt hærger og forstyrrer
det sted og den plads sammesteds, der kaldes Åhusmændfed, imod gammel
sædvane og imod de privilegier, vore forfædre har tilstået dem. Det er
derfor vor vilje, og vi befaler og påbyder strengt under vor nådes forta
belse, at ingen, hvilken stilling eller stand han end indtager, må vove eller
driste sig til ved nogen lejlighed at forstyrre fornævnte bymænd fra Åhus
på deres fornævnte sted mod dette brevs ordlyd, såfremt han ønsker at
undgå vor kongelige vrede og en passende straf. Givet i Tommerup i vor
nærværelse i det Herrens år 1344 dagen efter apostlen St. Bartholomæus’
dag.
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1344. 26. august. Sønderborg.

Kong Valdemar 4. Atterdag slutter forbund med greverne Henrik 2, og Klaus af

Holsten.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev, at vi har
forhandlet med de velbyrdige mænd, herrerne Henrik og Klaus, brødre,
grever af Holsten og Stormarn, på følgende måde og sluttet en fast over
enskomst, hvilken vi har bekræftet med korporlig ed1) om, at vi vil forblive
urokkeligt trofaste over for de nævnte herrer grever i alle deres trængsler;
og hvis nogen påfører de herrer grever nogen skade, og de klager til os
derover, skal vi skaffe dem retfærdighed inden for de nærmest følgende
fire uger. Hvis vi ikke er i stand til at gøre det, skal vi straks, når denne
måned er forløbet, i egen person og af alle kræfter følge greverne og bistå
dem mod denne deres fjende, som om nævnte uret var sket og begået mod
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os selv, indtil nævnte grever er blevet fuldstændigt fyldestgjort for den
førnævnte skade. Hvis desuden nogen uenighed eller strid skulde opstå
eller udbryde mellem nævnte grever og os, hvad Gud forbyde, skal vi
efter al vor evne lægge den i den berømmelige fyrste, herr Valdemars
hånd — hertug af Jylland, vor kære svoger — og overdrage ham at bringe
enighed til veje mellem os og afslutte sagen; og hvad som helst samme her
tug bestemmer i den sag, vil vi godkende og overholde. Hvis der endvidere
skulde opstå nogen uenighed mellem den berømmelige fyrste herr Mag
nus, konge af Sverige, eller hertugen af Stettin, Bugislav, på den ene og
førnævnte grever på den anden side, skal vi ikke yde nogen af dem støtte,
sålænge uenigheden varer, men hvis kongen og hertugen uretfærdigt vil
yde hjælp til nogen eller antage sig nogens sag mod førnævnte grever, så
skal vi af al vor magt støtte greverne imod dem, som førnævnte herre konge
og hertug bistår, og hvis sag de antager sig til skade og fordærv for grever
ne, dog på ingen måde mod ovennævnte konge og hertug, således som
vor overenskomst, som udtrykt ovenfor i dette brev, kræver og erklærer.
Vi lover også, at alle de åbne breve, som vi tidligere har givet greverne,
ubrydeligt skal stå ved magt. Vi binder os også og forpligter os fast til ubry
deligt at overholde alle de aftaler, som er berørt i dette brev, uden kneb
og svig af nogen art. At dette skal have fast og anerkendt gyldighed, lover
vi tillige med Klaus Limbæk, ridder, og Bo Falk, væbner, med håndslag
over for førnævnte herrer grever, over for Markvard og Albrecht v. West
ensee, brødre, og til deres hånd2) over for de velbyrdige mænd, herrerne
grev Ludolf af Hallermund, junker Otto af Delmenhorst og Ludolf v.
Schönfeld, ridder. Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med før
nævnte Klaus’ og Bos segl hængt under dette brev. Givet i Sønderborg i
det Herrens år 1344 torsdagen efter apostlen St. Bartholomæus’ dag.
1) d.v.s. ed på hellige ting, if. DRB. II 1 nr. 50 note 4. — 2) det latinske udtryk »ad
fideles manus«, smign. nedertysk »zu truwen hant« anvendes, når mæglere, garanter eller
lign, modtog et tilsagn på trediemands vegne (til hans hånd), jf. nr. 80.

1344. 26. august. Sønderborg.
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Greverne Henrik 2. og Klaus af Holstens genbrev til nr. 79.
Original i rigsarkivet.

enrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelige med Gud.
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Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev, at vi har
forhandlet med den stormægtige fyrste, herr Valdemar, de Danskes og
Venders konge, på følgende måde og sluttet en fast overenskomst, hvilken
vi har bekræftet med korporlig ed1) om, at vi vil forblive urokkeligt tro
faste over for samme herre konge i alle hans trængsler, og hvis nogen på
fører samme herre konge nogen skade, og samme herre konge klager til
os derover, skal vi skaffe ham retfærdighed inden for de nærmest følgende
fire uger. Hvis vi ikke er i stand til at gøre det, skal vi straks, når denne
måned er forløbet, i egen person og af alle kræfter følge samme herre
konge og bistå ham mod denne hans fjende, som om nævnte uret var sket
og begået mod os selv, indtil nævnte herre konge er blevet fuldstændigt
fyldestgjort for den fornævnte skade. Hvis desuden nogen uenighed eller
strid skulde opstå eller udbryde mellem nævnte herre konge og os — hvad
Gud forbyde — skal vi efter al vor evne lægge den i den berømmelige fyr
ste herr Valdemars hånd, hertug af Jylland, vor allerkæreste fætters2), og
overdrage ham at bringe enighed til veje mellem os og afslutte sagen; og
hvad som helst samme hertug bestemmer i den sag, vil vi godkende og
overholde. Hvis der endvidere skulde opstå nogen uenighed eller strid
mellem samme herre konge på den ene side og herrerne Gerhard og Johan,
grever af Holsten og Stormarn på den anden side — hvilket ikke ske — så
er vi ikke forpligtede til at hjælpe samme konge mod de fornævnte grever,
men hvis samme grever Johan og Gerhard uretfærdigt vil yde hjælp til
nogen eller antage sig nogens sag mod samme konge, så skal vi af al vor
magt støtte samme konge imod dem, som fornævnte grever bistår, og hvis
sag de antager sig til skade og fordærv for samme konge, dog på ingen
måde mod ovennævnte grever, således som vor overenskomst, som udtrykt
ovenfor i dette brev kræver og erklærer. Vi lover også, at alle de åbne
breve, som vi tidligere har givet samme herre konge, ubrydeligt skal stå
ved magt. Vi binder os og forpligter os fast til ubrydeligt at overholde alle
de aftaler, som er berørt i dette brev, uden kneb og svig af nogen art. At
dette skal have fast og anerkendt gyldighed, lover vi tillige med Markvard
og Albrecht v. Westensee, brødre, udtrykkeligt og med håndslag over for for
nævnte herre konge, herr Klaus Limbæk, ridder, Bo Falk, væbner, og til
deres hånd3) over for de velbyrdige mænd, herrerne grev Ludolf af Hal
lermund, junker Otto af Delmenhorst og Ludolf v. Schönfeld, ridder. Til
vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev sammen med for-
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nævnte Markvards og Albrechts segl. Givet i Sønderborg i det Herrens
år 1344 torsdagen efter apostelen St. Bartholomæus’ dag.
1) nr. 79 note 1. — 2) originalen har auunculus\ hertug Valdemars moder var grever
nes faster. — 3) jf. nr. 79 note 2.

1344. 30. august. Trälleborg.
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Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tager staden £utphen i sit værn og

stadfæster og specificerer dens privilegier i hans riger, specielt på Skånemarkederne.
Original i ^utphen.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og landet Skånes konge, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det skal være klart for alle, såvel nulevende som frem
tidige, at vi har taget de gode mænd, nærværende brevvisere, borgerne i
Zutphen,!) der besøger vore riger med deres varer, under vor fred og særlige
beskyttelse, idet vi vil vise dem en særlig gunst og nåde, og vi ønsker og over
lader dem alle nåder og friheder, som de vides frit at have nydt på herr Valdemars, fordum de danskes konges og vor forgængers tid, — berømmelig er
indring — < 1) nemlig at de når som helst og så ofte som de med deres skibe
lægger til et sted i vore riger — det være sig i Skanør eller andetsteds —
trygt kan losse deres skibe og frit føre deres gods — hvad enten det drejer
sig om salt eller om klæde af uld eller lærred eller om voks eller gråværk el
ler hvilke som helst andre varer, med hvilket navn de end betegnes — i
land eller til deres boder og herberg efter deres forgodtbefindende; og
de må ikke på nogen måde forhindres heri 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 no
gen hindring. <2) Hvis fremdeles en kusk eller sømand ødelægger deres
gods, eller det bliver vådt på grund af skødesløshed fra hans side, skal han
give en rimelig erstatning derfor. <3) Fremdeles må de sælge alt, som plejer
at sælges efter vægt, i deres boder eller fed, og de må veje det efter kølnsk
og anden gyldig vægt. <4) Fremdeles må de frit føre den vin, som de per
sonligt har bragt med sig, i land og med hævert sælge og afhænde den på
deres fed. <5) Fremdeles må ingen forpranger ved havets kyst købe ud
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over et halvt læs sild, såfremt han vil undgå beslaglæggelse af alt, hvad
han således har købt. (6) Fremdeles må ingen købe sild på havet, men
hvis en bliver beskyldt for at have købt sild på havet, skal han rense sig
selvtredie, og den, som bliver overbevist herom, skal kun bøde vor foged
tre mark penge skånsk. <7) Fremdeles, i alle kæremål og trætter og ved alle
legemsbeskadigelser, som finder sted mellem borgerne fra Zutphen ind
byrdes, skal deres egen foged i Skanør forhøre sagen og dømme, med min
dre der skal bødes for en sådan legemsbeskadigelse med tab af liv eller
hånd, nemlig hvis en dræber en anden eller sårer en ved at hugge eller
støde med sværd, økse, spyd, kniv eller andet våben, eller ved at slå en
med en stok, kølle eller sten brækker et lem eller tilføjer et sår, der har
blodsudgydelse til følge. I den slags sager skal vor foged, som nu er der
eller i fremtiden vil være der, fælde dommen. (8) Hvis fremdeles en af dem
sagsøger en dansker i anledning af en for nylig eller for flere år siden stif
tet gæld, skal vor foged tildømme manden fra Zutphen hans tilgodeha
vende eller tildømme ham lands lov, dog uden mulkt eller tab for ham.
(9) Fremdeles må der ikke udnævnes noget nævn mod nogen fra Zutphen,
undtagen i sager, der fører til tab afliv og lemmer. <10) Hvis det fremde
les sker — det være dog langt fra — at der ikke fanges eller nedsaltes sild
i Skanør, skal enhver efter at have erlagt sin torveørtug2) have ret til uden
told frit at føre det gods bort, som han har haft med sig. ( 11) Hvis de
fremdeles nogetsteds inden for vort riges grænser lider skibbrud, må hver
ken vor foged eller nogen anden, af hvad stilling eller stand han end måtte
være, på nogen måde hindre dem på deres gods eller blande sig i deres
sager, så længe de personligt ved egen hjælp eller ved andre, som de af vel
vilje eller mod betaling kan få til det, kan redde deres gods fra skibbrudet.
<12) Hvis fremdeles en af dem oplægger sit træ eller sit tømmer i Skanør
eller noget andet sted i vore riger og sejler bort med sit skib belæsset med
andre varer, skal han, når han vender tilbage, kunne tage sit tømmer
uden hindring, og efter at have betalt sin torveørtug må han frit føre det
bort uden nogen anden told. <13) Hvis det fremdeles sker, at en af dem
dør inden for vort riges grænser, og hans slægtninge og arvinger ikke er
til stede, skal hans ejendele i år og dag med gode mænds vidnesbyrd op
bevares på et sikkert sted hos en troværdig og kyndig mand i den by eller
det sted, hvor han er død. Hvis nogle af hans ejendele ikke kan holde sig
så længe uden tab, skal de byttes bort med andre mere holdbare varer,
og disse skal opbevares på samme måde. Og hvis hans rette arvinger eller
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— hvor det drejer sig om mindreårige — deres formynder inden for nævnte
frist kommer for med fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd at kræve
deres ejendele igen, skal fornævnte ejendele uden nogen vanskelighed frit
udleveres og oplades til dem. Men hvis fornævnte arvinger eller deres
formynder ikke kommer inden for føromtalte frist, skal merbemeldte gods
tilfalde os som fri ejendom, således som lands lov kræver. <14) Fremdeles
må ingen på nogen måde forhindre eller besvære dem på deres fed med
hensyn til deres boder ved uden deres samtykke at bygge på dem eller ved
at tage noget fra dem. <15) Fremdeles må vore ombudsmænd, som kal
des sildekrævere, ikke på nogen måde tage seletøjet fra en kusk eller fjerne
det, fordi han på en helligdag kører med deres gods. <16) Fremdeles skal
ingen miste sit gods på grund af anden mands slagsmål eller forseelse.
<17) Fremdeles skal hestetolden forblive, som den har været fra gammel
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 fritaget, når han har givet sin torveørtug. <18) Fremdeles skal det
være dem tilladt at tage ballast i havet, hvor de vil. <19) Fremdeles skal
kogge tolden forblive, således som den har været fra gammel tid. For at
alt dette til evig tid ubrødeligt og bestemt skal overholdes af os, vore fo
geder og officialer, har vi til vidnesbyrd og urokkeligt bevis overdraget
samme dette brev, til yderligere stadfæstelse bestyrket med vort segl. Gi
vet i Trälleborg i det Herrens år 1344 på de hellige martyrer Felix’ og
Auctus’ dag.
1) jf. DRB II 9 nr. 312 og bind 12 Tillæg. — 2) DRB II 9 nr. 5 note 1.

1344. 31. august. Trälleborg.
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Kong Magnus af Sverige forbyder de kongelige fogeder i Uppsala at give sig af
med retssager, der hører under ærkebispens jurisdiktion. —

Givet i Trälleborg

i det Herrens år 1344 dagen før abbed Egidius’ dag.
Original i det svenske rigsarkiv.

1344. 1. september. Trälleborg.

83

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver borgerne i Lübeck og i andre
hanses tæder ret til fri sejlads på Neva indtil Novgorod.
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Original i Liibeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi efter indtrængende henstilling af de hæderværdige
mænd, vore kære venner, de herrer Konstantin og Tideman von Güstrow,
rådmænd i Lübeck, samt efter indhentet råd og samtykke af vore tro
mænd og af alle, hvis samtykke var nødvendigt hertil, har givet borgerne
i Lübeck, både nulevende og fremtidige, fødte og ufødte, samt alle køb
mænd, som, hvor de end kommer fra, ønsker at gennemsejle eller rejse til
eller på floden Neva med deres varer, lov til frit efter deres forgodtbefin
dende at foretage denne færd eller sejlads indtil Novgorod...... Givet i
Trälleborg i det Herrens år 1344 på den hellige abbed Egidius’ dag.
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1344 3. september, Reg. Dan. nr. *1913, se 1343 5. september.

1344. 8. september.

84

Rådet og borgerskabet i Lübeck erklærer, at de efterforhandling med kong Magnus
af Sverige, Norge og Skåne er gået ind på, at ingen af kongens fjender skal have lov

til at anløbe stadens havn, Trave, eller sejle ud derfra, samt at hans rigers undersåt

ter skal nyde deres hævdvundne rettigheder i Lübeck’, desuden lover de, at de, dersom
de i fremtiden skulde beslutte sig til fjendtlige handlinger mod kongen, vil meddele

ham dette et år i forvejen.

Samtidig afskrift i Liibeckarkivet.
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1344. 10. september. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tilbagegiver borgerne i Lübeck ejen

Givet på vor borg Helsing
borg i det Herrens år 1344 fredagen inden ottendedagen efter Vor Frues
fødselsdag.
domme og rettigheder i Kopparberget i Sverige. —

Original i Liibeckarkivet.

11. september 1344
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1344. 11. september. Helsingborg.

Nr. 86
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Kong Magnus af Sverige^ Norge og Skåne stadfaster Lübecks privilegier i hans
riger og lande.

Original i Lübeckarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, som
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være åbenbart, at vi i det Herrens år 1344 lørdagen
efter den hellige jomfru Marias fødselsdag var i Helsingborg og forhand
lede og enedes med de hæderværdige mænd, herrerne Konstantin og Tideman Güstrow, rådmænd i Lübeck, som var kommet til os som sande og
autentiske udsendinge for rådmændene og bysamfundet der, på denne
måde. For det første godkender vi ved stadfæstelse og stadfæster vi ved god
kendelse alle privilegier i deres indhold og artikler, hvert og et uden und
tagelse, som vi — uanset hvornår, uanset på hvilken måde, og hvilke de end
er1) — har tilstået borgerne i Lübeck, og disse privilegier skal uforkrænket og
ubrydeligt stå ved magt til evig tid i ethvert af vore lande, riger og herre
dømmer; og det er vor vilje og vi tilstår dem, at dersom nogen af vore fo
geder eller deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling eller stand
han end indtager, inden for vore riger og herredømmer tilføjer nogen af
de fornævnte borgere fra Lübeck nogen uret, da skal vi, uden at vi anmo
des derom fra nogen side, i overensstemmelse med det lands love, i hvilket
skaden er sket, yde ham den tilbørlige retfærdighed for denne skade, når
der bliver ført tilstrækkeligt og gyldigt bevis over for os for, hvad der er
sket. Fremdeles lover vi, at ingen af vore mænd, hvilken stand eller stilling
han end indtager, skal fordriste sig til på nogen måde med vor viden at
udpønse noget til besvær og skade for nogen borger fra Lübeck inden for
vore riger og herredømmer eller uden for dem; bliver der ikke desto mindre
ført klager herover over for os, og det bliver belagt med gode grunde, skal
vi yde dem, hvad der vil være i samklang med ret og retfærdighed efter
fædrelandets love. Fremdeles lover vi, at dersom — hvad Gud forbyde —
et eller andet forhold eller en eller anden indtrædende omstændighed
skulde foranledige eller medføre uenighed eller fjendskab mellem os på
den ene og omtalte borgere på den anden side, da skal vi offentligt give
dem meddelelse2) et år i forvejen, inden vi tilføjer dem eller lader dem til
føje nogen skade. Til klart vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Men for at alt og hvert af det ovenstående kan have desto
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større gyldighed, er vore kære og tro råder, den ærværdige fader i Kristus,
Peder, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, de herrer Gustav Tunesson,
Niels Kyrning, Knut Folkason, Stig Pedersen, Anund Sture, Karl Nåskonungsson, Puke Glysing, Magnus Niclesson, riddere, og Jens Kristinesen forlovere sammen med os in solidum. Givet år, dag og sted som
ovenfor.
1) jf. DRB 2. rk. XI nr. 315 og 316. — 2) den latinske tekst har det uforståelige incautibimus. Oversættelsen følger en tilsvarende passus i Lubeckernes brev af 13448. sept.:
preintimabimus manifeste, Sverges Traktater II 120 nr. 280, ovf. nr. 85.

1344. 12. september. Helsingborg.

87

Jens Bentsen af Bromma sælger sit gods i Lavø og Høbjærg til Mogens Pedersen.

Original i rigsarkivet.

ens Bentsen af Bromma til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, såvel efterkommende som nulevende, skal vide, at jeg erkender
til den gode mand Mogens Pedersen af Sjælland, nærværende brevviser,
at have solgt og af egen drift afhændet alt mit gods, rørligt og urørligt, i
Holbo herred, nemlig i Lavø, hvilket jeg med rette har fået med min
hustru Juliane Ågesdatter, og alt mit gods, rørligt og urørligt, i Høbjærg
i samme herred, hvilket jeg med rette har fået fra Niels Ågesen, min hustrus
broder, tillige med alle tilliggender til dette gods, nemlig agre, enge, græs
gange, fiskevande og skove, for 40 mark lødigt sølv, hvilke jeg med dette
brev erkender fuldt ud at have modtaget og oppebåret af samme. Men
jeg forpligter mig med dette brev til fuldstændigt at tilskøde og oplade
samme Mogens Pedersen nævnte gods, alt og hvert som fornævnt, inden
et år fra dato, når han anmoder mig derom, samt at hjemle ham alt det
fornævnte gods mod krav fra hvem som helst på den betingelse, at hvis jeg
ikke er i stand til at hjemle fornævnte Mogens Pedersen oftnævnte gods
efter loven, da binder jeg mig med dette brev til enten selv eller ved mine
arvinger fuldstændigt at tilbagebetale og gengive hans arvinger de 40 mark
lødigt sølv i gode sterlinger eller lovlig Toursmønt, alle andre værdier
undtaget og udelukket, inden Mortensdag næste år; i mellemtiden skal
nævnte Mogens Pedersen oppebære alle frugterne og indkomsterne af
nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende
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de gode mænd Ingemar Karlsen af Bergsjoholm, Tord Ågesen, min oven
nævnte hustrus broder, Niels Pedersen af Vanstadtorp og Bove Jensen af
...... othorp1) hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens
år 1344 søndag efter den glorrige hellige jomfrus fødsel.
1) hul i pergamentet på 1—3 bogstaver.

1344. 12. september. Ribe.

88

Biskop Jakob af Ribe henlægger efter begæring af hertug Valdemar 3, kirketienden

af Brede sogn til Løgum kloster, idet han understreger klostrets pligt til at bestride
kirkens udgifter.
Afskrift af Løgumbogen.

akob, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen
med alles frelser.
Når man beder os om, hvad der er ret og rimeligt, sømmer det sig for
os at omfatte det med skyldig gunst, og især når det vides at tjene kirken
til gavn og hæder. For nylig overrakte den berømmelige fyrste, herr Val
demar, af Guds nåde hertug af Jylland, et andragende til os om, at vi nå
digt skulde værdiges fra nu af at overdrage kirketienden af St. Laurentii
kirke i Brede, som han de facto havde ladet opkræve ved sine officialer i
adskillige år, til munkene i Løgum1). Vi bøjer os nu for en så høj fyrstes
bønner, hvorfor vi efter at have drøftet sagen med vort kapitel og efter
forudgående omhyggelig overvejelse i ønsket om, at der med større iver
tages vare på fornævnte Brede kirkes tarv, som til evig tid er henlagt til
Løgum kloster2), fra nu af og til evig tid med fuld ret oplader og henlæg
ger fornævnte tiende til samme Løgum kloster med vort kapitels samtykke,
idet vi udtrykkeligt forbyder, at nogen på nogen som helst måde for frem
tiden befatter sig med samme tiende, uden at abbeden i nævnte kloster
er vidende derom og samtykker deri, og endvidere med den tilføjelse, at
den, der til enhver tid er abbed dersteds samvittighedsfuldt og på tilbørlig
vis skal drage omsorg for ovennævnte Brede kirkes bygninger, udsmyk
ning og andre nødvendigheder. Til større kundskab om alt dette har vi
ladet vort segl hænge under dette brev sammen med vort kapitels segl.
Givet i Ribe i det Herrens år 1344 søndagen før ottendedagen efter den
glorrige jomfrus fødselsdag.

J

1) jf. nr. 75 og 76. — 2) jf. DRB 2. rk. IX nr. 139, 142, 293, 442, 457.
3. Række. IL
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1344. 15. september. Tønder.

Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter sit gods i Elstrup til Markvard Swa-

now for 400 mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og bekendtgør offentligt med dette brev, at vi
formedelst 400 mark lybske penge af en sand gæld til nærværende brev
viser, Markvard Swanow, med dette brev pantsætter ham og hans rette
arvinger og ved pantsættelse behæfter vort gods i Elstrup på Als til en værdi
af tre læster og to øre korn i årlig indtægt, med de derpå boende landboer,
med agre, enge, græsgange, skove, vande, visse og uvisse indtægter og ud
trykkeligt med al ret og nytte, således som vi hidtil frit har haft samme
gods, at råde frit over efter forgodtbefindende, indtil det, når som helst
det behager os, af os eller vore arvinger indløses på lovlig vis for nævnte
sum, med den tilføjelse, at samme Markvard først skal tilbyde os det nævnte
gods til indløsning for ovennævnte sum, hvis han selv, tvunget af nød, må
oplade eller pantsætte godset til nogen. Men hvis det ikke behager os at
indløse det hos ham, så skal vi give vor billigelse og vort samtykke til, at
han overdrager og pantsætter fornævnte gods til hvilken anden han vil,
for fornævnte sum, og vi bør give den, til hvem samme gods overdrages,
vort åbne brev angående fornævnte gods til bekræftelse og sikkerhed.
Yderligere forpligter vi os som ovenfor til at frigøre og hjemle godset for
samme Markvard, frit for krav fra hver og en. Givet i Tønder i vor nær
værelse under vort segl i det Herrens år 1344 på ottendedagen efter den
glorrige jomfru Marias himmelfart.

V
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1344. 15. september.
Tingsvidne af Gårds herred, at Gunnur Sigurdsdatter solgte sin gård i Lyngby til

Cecilie Jensdatter.
Skånebrevsfortegnelsen.

idnesbyrd af Jakob Andersen, foged i Gårds herred, udgivet med
flere andre fornemme mænds samtykke på fornævnte herredsting, at
en kvinde ved navn Gunnur Sigurdsdatter solgte Cecilie Jensdatter sin
gård i Lyngby.
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1344. 20. september. Laholm.
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Kong Magnus vidimerer og stadfaster Erik 6. Menveds låsebrev af 1302 2. juli.

Afskrift i Lundebogen.

agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har set et uskrabet, ufordærvet og i enhver
henseende ubeskadiget brev med seglet bevaret, udstedt af den høje og
stormægtige fyrste herr Erik, salig ihukommelse, fordum de Danskes og
Venders konge, af følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde de Danskes og
Venders konge, (o.s.v. = DRB. II 5 nr. 209). Da vi, kong Magnus, derfor
erkender, at fornævnte gods ved omtalte Knud præsts død retmæssigt er
tilfaldet Lundekapitlet til dets brug og er beskyttet mod lovmæssige krav
fra alle, stadfæster vi med ordlyden af dette brev forskrevne dom som rig
tig og gyldig, idet vi pålægger alle, der vil anfægte den, evig tielse under
trusel om vor kongelige vrede, og vi forbyder udtrykkeligt under vor nådes
fortabelse, at nogen, som bor på oftomtalte gods Siwisthorp og Tonnersa,
svarer nogen anden, af hvad stilling og stand han end er, end selve Lunde
kapitlet eller dets stedfortræder i noget som helst, der angår nævnte gods,
hvis han vil undgå vor kongelige vrede. Givet i Laholm i vor nærværelse i
det Herrens år 1344 dagen før den hellige apostel Matthæus’ dag med
herr Niels Kyrning, ridder, og Jens Kristinesen, vor væbner, som vidner.

M
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Henneke Sylov, borger i Roskilde, pantsætter sit gods i Salby og Ladager til sin

medborger. Gerlak Fri.

Original i rigsarkivet.

enneke Sylov til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender i sandhed at stå i skyld og gæld til
nærværende brevviser, den gode og ærlige mand Gerlak Fri, borger i
Roskilde, for 20 mark lødigt sølv i kølnsk vægt, som fuldt ud skal betales
ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger til nu forestående Mor
tensdag. Herfor pantsætter jeg ham med dette brev alt mit gods i Ladager og
Salby i Ramsø herred tillige med alle dets tilliggender og med de rettig
heder og vilkår, hvormed den gode mand Anders Ovesen på lovlig vis
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har pantsat mig samme gods, til hans brug og til hans fri rådighed hvert
år på den betingelse, at fornævnte Gerlak eller hans arvinger årlig skal
oppebære frugterne og indtægterne af fornævnte gods, uden at de på nogen
måde skal fradrages i gældens hovedstol, indtil jeg indløser godset på lov
lig vis. Med dette brev forpligter jeg mig ved min ære til i tilfælde af, at
Anders Ovesen eller hvilken som helst anden — hvad ikke ske — på en
eller anden måde skulde hindre fornævnte Gerlak på fornævnte gods, da
at gå i indlager i staden Roskilde og ikke uden hans eller hans arvingers
frie billigelse og samtykke på nogen måde forlade dette igen, før jeg fuldt
ud har betalt ovennævnte Gerlak eller hans arvinger ovennævnte 20 mark
lødigt sølv og gjort ham fyldest med hensyn til ovenstående. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de ærværdige mænd
Gynceke den ældre og Niels Friis, borgere i Roskilde, hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1344 på martyrerne Cosmas’ og Damians
dag.
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1344. 29. september. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger ærkebispen af Lund at meddele dominikanerne i

Halmstad syndsforladelse, fordi de uden pavens tilladelse har flyttet deres kloster, da

hertug Knud Porse beordrede byen flyttet til et andet sted.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

| ^1 vor ærværdige broder, ærkebiskop (Peder) af Lund, hilsen og apo-L stolisk velsignelse.
Vore elskede sønner, brødrene af dominikanerordenens hellige sam
fund fortjener i kraft af deres dyders genopblomstring, at vi yder nævnte
orden og brødre den gunst og nåde, som vi indser vil være gavnlig for deres
tarv. I en ansøgning, som for nylig er blevet os forelagt fra provincialprioren og brødrene af nævnte orden i provinsen Dacia, udtales, at ind
byggerne i byen Halmstad i Dit stift Lund med de huse og bygninger,
som de havde i nævnte by, var flyttet til et andet sted på befaling af vor
elskede søn, den velbyrdige mand Knud Porse, dengang hertug over dette
land, hvorfor prioren og brødrene af nævnte orden, som beboede et klo
ster i denne by, tvunget af nødvendigheden flyttede — skønt de havde
denne deres klosterstiftelse med kapel og andre tilbygninger i samme by,
og idet de betænkte, at de ikke kunne forblive i samme stiftelse uden støtte
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fra de troende — fra denne stiftelse i samme by til det sted, hvortil nævnte
indbyggere var flyttet, og der begyndte de at opføre et kapel og de øvrige
tilbygninger, der var nødvendige, for at de kunde bo der, og de har også
delvis tilendebragt opførelsen af disse bygninger uden at indhente det
apostoliske sædes særlige tilladelse. Derfor har man på nævnte priors og
brødres vegne ydmygt bønfaldet os om, at vi barmhjertigt vilde vær
diges med et gunstigt helsemiddel at skaffe dem syndsforladelse og dis
pensation, hvis de i denne anledning er ifaldet banlysningsdom eller har
pådraget sig nogen irregularitet, og desuden tilladelse til at beholde nævnte
sted, hvortil de som forudskikket er flyttet. Idet vi nu ønsker på frelsebringende måde at drage omsorg for disse brødres sjælefred og i denne
sag at omfatte dem med gunst hvad angår det fornævnte iøvrigt, bøjer vi
os for disse bønner og overdrager og pålægger vi ved apostolisk brev Dig,
broder, til hvem vi nærer fuld tillid i Herren, at Du efter at have pålagt
hver enkelt af samme brødre en frelsebringende bod og hvad der ellers
efter retten skal pålægges dem, skal sørge for, hvis det forholder sig som
nævnt, i overensstemmelse med kirkens formular at give dem syndsfor
ladelse for de banlysningsdomme, de på en eller anden måde måtte være
ifaldet i denne sag, og med vor myndighed at meddele dem dispensation
for de irregulariteter, som de på en eller anden måde måtte have pådraget
sig ved skønt således belastede at have befattet sig med gudstjenstlige
handlinger, og desuden skal Du med fornævnte myndighed give samme
prior og brødre fuld og fri tilladelse til at forblive og bo på dette sted,
hvortil de som forudskikket er flyttet, til sammesteds at fuldende kapellet
og de andre påbegyndte tilbygninger og til at opføre andre, som det er
nævnte ordens skik, når blot tolv brødre af nævnte orden, der til enhver
tid skal bo sammesteds, sømmeligt og passende kan få deres underhold
der, og når blot der ikke gøres indskrænkning i den stedlige sognekirkes
rettigheder eller i nogen som helst andens rettigheder, og uanset vor for
gænger — salig ihukommelse — pave Bonifacius 8.s forordning2), som for
byder at tiggerordenernes klostergivne tager nye steder i besiddelse uden at
indhente særlig tilladelse af nævnte sæde med fuldstændig og udtrykkelig
omtale af dette forbud, og uanset enhver anden forordning, der strider
herimod, dog forudsat3) at den kirke eller det kapel og den kirkegård, som
fornævnte prior og brødre havde omtalt på det sted i fornævnte by
Halmstad, hvorfra de som forudskikket er flyttet til et andet sted, omtalt
forud, på ingen måde overlades til lægfolk; og hvis denne kirke fortsat

5. oktober 1344

Nr. 94
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står, skal fornævnte prior og brødre til evig tid lade gudstjenesten der be
sørge af en præst. Givet i Villeneuve, Avignon stift, den 29. september i
vort (pontifikats) tredie år.
1) findes også anført i de pavelige supplikregistre. — 2) c. 1 in VI De excessibus V
6. — 3) det efterfølgende er usammenhængende i det latinske forlæg. Oversættelsen gen
giver, hvad der må have været den tilsigtede mening.

1344. 3. oktober. Hårlanda.

94

Kong Magnus af Sverige skøder sit gods i

Tokathorp til Jens Kristinesen for

300 mark svensk.

Original i det svenske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal være klart for alle, at vi i det Herrens
år 1344, søndagen efter mikkelsdag var til stede i Hårlanda, hvor vi til
gengæld for 300 mark svenske penge, som vi skylder vor elskede og tro
svend Jens Kristinesen, nærværende brevviser, og hans arvinger, med fuld
kongelig ret, intet undtaget, til evig og retmæssig besiddelse og frit for
krav fra os, vore arvinger eller efterfølgere eller nogen som helst anden
overdrager ham vort gods i Tokathorp, alt og hvert, rørligt og urørligt,
tørt og vådt, hegnet og uhegnet, således som det ved retmæssigt købs ad
komst er overgået til os fra vore elskede mænd Sigvid, kaldet Trane, og
Peder Jyde, og således som de på lovlig vis har tilskødet os det ifølge lan
dets love; og på tilbørlig og vanlig vis tilskøder vi ham og hans fornævnte
arvinger alt det fornævnte gods, at besidde, sidde inde med og eje evin
deligt, idet vi for vort og vore efterkommeres vedkommende fuldstændigt
afhænder og helt frasiger os godset. Ydermere tilføjer vi den særlige nådesbevisning, at alle undergivne og alle personer, som har ophold på samme
gods, skal svare eller fyldestgøre ham og ingen anden såvel i fyrremarks
sager som for vore mindre rettigheder tillige med fredkøb, lige som vi
tager nævnte undergivne og personer under vor fred, beskyttelse og værn
og fuldt ud fritager og løser dem for ledingstynge, for ombudsmandens
krav og for inne, stud og de øvrige afgiftstynger, som henhører under vor
kongelige ret. Derfor forbyder vi under vor nådes fortabelse udtrykkeligt,
at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen som helst anden for-

M
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drister sig til på nogen som helst måde at forulempe Jens, hans arvinger
eller nogen af hans undergivne i modstrid med det fornævnte, såfremt
han ønsker at undgå vor vrede og kongelige hævn. Til sikrere vidnesbyrd
om ovenstående har vi ladet vort segl og segl tilhørende Blanca, vor al
lerkæreste ægtefælle, herrerne Niels Kyrning, Anund Sture, Lars Karlson,
riddere, og Algot Bengtsson, væbner, hænge under dette brev. Givet og
forhandlet ovennævnte år, dag og sted.

1344. 4. oktober.

95

Thomas Murmester i Roskilde udlejer sin jord i St. Jakobs sogn til Bo Løgmand

for livstid.
Original1) i den arnemagnaanske samling.

homas Murmester, borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hil
sen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg har overladt min jord i St. Jakobs sogn i Roskilde
syd for Jakob Kobberhests gård til nærværende brevviser Bo Løgmand,
min kære medborger, at råde frit over efter hans forgodtbefindende så
længe han lever, på slig betingelse, at samme Bo årligt uden nogen som
helst indsigelse betaler mig ni groter til Mikkelsdag og andre ni groter til
næstfølgende påske og med en tilføjelse, at hvad fornævnte Bo måtte bygge
på omtalte jord, skal vurderes på forstandig vis efter fire gode mænds skøn,
to på Thomas’ vegne og de andre to på Bos vegne, således at begge de an
førte parters arvinger opnår fuld billighed og ret. Til vidnesbyrd herom
er mit segl sammen med Heyne Vesbys segl hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1344 på bekenderen St.Franciscus’ dag.

T

1) brevet er sammensyet med et brev af 1350 28. september, udstedt til fordel for St.
Clara kloster i Roskilde.

1344. 9. oktober. Sternberg.

95 A

Raven v. Barnekow, ridder, og hans brødre Ulrik, Godskalk og Henrik v. Barne

kow, væbnere, tager borgen Stegeborg og landet Møn i pant af Albrecht 2. og Johan,

herrer til Mecklenburg, for en gæld på 2700 mark lødigt sølv.
Original på nedertysk i Schwerin.

Nr. 95 A
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i Raven, ridder, Ulrik, Godskalk og Henrik, væbnere, kaldet v. Barnekow, erkender med dette brev, at vi skal overtage borgen Stegeborg og
landet Møn på næstkommende St. Gallus dag1), og vi skal beholde det fire
St. Mikkelsdage derefter og skal på hver St. Mikkelsdag oppebære 600
lødige mark sølv af landet; dem skal vi afskrive på de 2700 mark lødigt
sølv, for hvilke vore herrer Albrecht og Johan af Mecklenburg har overladt
os førnævnte borg og land som pant. Den femte St. Mikkelsdag skal vi atter
overantvorde vore fornævnte herrer af Mecklenburg dette hus og land,
uhindret, med proviant, med våben2), med al udbytte og nytte og med alle
redskaber i borgen og i gården ved ladegården, med heste, køer og andet
kvæg, med korn og med al tjenestepligt3), således som de nu lader det over
antvorde til os, og især med plovsølvet, som til den tid kan falde der; da
skal de tilsikre os med fuld garanti 250 mark lødigt sølv, at udbetale julen
derefter; og de skal overholde, hvad herefterfølger: hvis vi har haft tab som
følge af restance med hensyn til bede, bøde eller afgift, som var forfaldet,
inden vi tilbagegiver dem landet, skal deres foged udpante dette for os.
Endvidere skal huset under denne periode være deres åbne slot, og vi skal
ikke føre krig derfra eller foretage noget, medmindre det er efter deres råd,
og ikke underholde nogen der, som er deres modstander. Vi skal ej heller
forhøje bede eller pagtafgift, og ikke ødelægge deres skove og vildt. Hvis
landet bliver hærget ved røveri eller brandskattet, så vi lider skade i vort
tilgodehavende, skal de erstatte os det eller lade os forblive ved land og borg
så længe, indtil vi har oppebåret så meget, som der fattes os i vort tilgode
havende, som er nævnt her foran. Hvis slottet bliver belejret, så skal de
befri det; hvis det bliver erobret, så skal de i Rostock betale os, hvad vi
ikke har oppebåret af de 2700 mark, til de terminer, hvor vi skulle have
oppebåret det af landet. De skal også i fire uger give os lejde og sikkerhed
for sølvet i Rostock, så vi under den tid kan føre det hvorhen vi vil. Hvad
de har pantsat til Bennike Belster, skal de frigøre. Hermed skal al gæld,
hvordan den end er fremkommet, som deres fader og de eller deres rette
arvinger har skyldt eller endnu skylder vor fader, os og vore rette arvin
ger, være helt og holdent kvit og frit, og vi skal ikke mere rykke dem for
den. Endvidere skal vi frigøre, hvad vi har pantsat af bede og domsret i
fogediet Schwan og Rostock, og som vi er forpligtet til at frigøre, således at
de skal finde beden og domsretten ubehæftet på førstkommende St. Mik
kelsdag. Vi føromtalte fire brødre med herr Johan v. Piessen, herr Eggert
v. Bibow, herr Werner v. Kramon, riddere, med vor fætter Henneke v.

V
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Barnekow, Dreus Flotow, Klaus Rutze, Reimar v. Piessen til Barnekow,
Reimar v. Barnekow til Korin, har i fællesskab på vor tro lovet vore før
omtalte herrer herr Albrecht og Johan, herrer af Mecklenburg, og på deres
side herr Otto v. Dewitz, herr Albrecht Warburg, herr Lippold Behr, herr
Godskalk Storm, herr Johan Ummereiseke, herr Henning v. Wodenswegen, riddere, Henrik v. Bülow, Fikke Moltke til Wokrente, Bernhard Alkun
og Henrik Stralendorf, at alle bestemmelser skal forblive stadige og faste,
og vi hænger vore segl sammen med deres under dette brev, som er givet i
Sternberg år 1344 på St. Dionysius’ dag ved Godfrids hånd, notar hos
herren af Mecklenburg.
1) 16. oktober. — 2) den nedertyske original har mid kosi mid were, der er flertydige
begreber. — 3) originalen har vnrade.

1344. 22. oktober. Avignon.

96

Jens Valdemarsen fra Slesvig stift, som har varet fængslet for forfalskning af et
pavebrev, løslades som uskyldig.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

yskeren Jens Valdemarsen fra Slesvig stift blev den 18. oktober i det
Herrens år 1342 sat i fængsel efter befaling af herr abbeden af SaintFlorent-Le-Jeune1), som var den herre vicekanslerens stedfortræder, og an
klages for falsk pavebrev2).
Førnævnte3) Jens blev løsladt på befaling af den herre vicekansler den
22. oktober 1344, og denne udstedte ingen dom over ham, idet han var
uskyldig. Han betalte ikke noget for fængselsopholdet, fordi han ikke havde
noget at betale med4). Magister Arnold, som er herr vicekanslerens kam
mermester, udfærdigede hans løsladelsesdokument.

T

i ) ved Saumur, Frankrig. — 2) teksten har grossa, d. v. s. det på grundlag af koncepten
nota renskrevne pavebrev. — 3) det følgende er indført med anden hånd. — 4) stående
vending ved løsladelse af ubemidlede fanger, i dette tilfælde noget malplaceret.

1344. 27. oktober. Rostock.

97

Fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg stadfaster slagten Moltkes overdragelse af lands

byen Bröbberow til sin kapellan, prasten Meinhard i Schwan, og fritager landsbyen
for tjenesteydelser til landsherren, da dens beboere ikke hidtil har ydet tjeneste til

Nr. 98

28. oktober 1344

»herrerne afWerle .... senere ikke til herrerne af Ro
stock, derefter ikke til kongerne af Danmark, dernæst ikke til herr Henrik,
vor fader, salig ihukommelse, og endelig ikke til os...... Givet i Rostock
dagen før Simon og Judas dag.

sine tidligere herrer,

Original i Rostock.

1344. 28. oktober. Merløse herredsting.

98

Tingsvidne af Merløse herred, at Kristine, enke efter Detlev, forhenværendefoged
i herredet, frivilligt skødede sit gods i Krøjerup til Karl Nielsen af Hørby.
Original i rigsarkivet.

iels Jensen af Eskilstrup, Jens Nielsen af Tygestrup, Ebbe, præst, sog
nepræst i Søndersted, og Bjørn Degn, foged i Merløse herred, og de
øvrige på Merløse herredsting til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi
var til stede og hørte, at Kristine, enke efter Detlev, fordum foged i samme
herred, overdrog alt sit gods, rørligt og urørligt, i Krøjerup med agre,
enge, skove græsgange, møller og de enkelte tilliggender til den forstan
dige og gode mand Karl Nielsen, som bor i Hørby, og hun skødede det i
fornævnte herred af egen drift og uden tvang, og dette bevidner vi med
dette brev. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Gi
vet i det Herrens år 1344 torsdagen før allehelgens dag.

N

1344. 2. december. Houlbjærg herredsting.

99

Tingsvidne af Houlbjærg herredsting, at Anders Pedersen har erkendt at have fået

fuld betaling for gods i Korup af herr Peder Vendelbo.
Original1) i rigsarkivet.

ave, præst, foged i Århus, Palle, abbed i Alling, Peder, præst i Lading,
Å Niels, præst i Hvorslev, Ludvig Albertsen, Jens Olufsen, Mikkel Pe
dersen, Niels Jensen af Løjstrup, Sigvard Nielsen, Palle Pedersen, Jens
Mus og Amdi Nak til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle såvel efterkommende som nulevende skal vide, at vi med andre
troværdige mænd i det Herrens år 1344 torsdagen før St. Nicolai dag var

L
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nærværende på Houlbjærg herredsting og så og hørte, at Anders Pedersen,
som personligt gav møde på samme ting, erkendte, at han af nærværende
brevviser herr Peder Vendelbo, fordum de danskes konges drost, havde
fået og oppebåret fuld betaling og alt tilgodehavende for gods i Korup i
Himmersyssel med alle dets tilliggender, hvorfor han erklærede ham kvit
og ganske fri. Dette erklærer vi med dette brev for dem, hvem det angår.
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet oven
nævnte år og dag.
1) brevet er skrevet med samme hånd, der har skrevet nr. 26 og 27.

1344. 5. december.

100

Rådet i København beder rådet i Lübeck om at overgive den afdøde Buket Johans

gods til den afdødes svoger Johan Vifpörting.
Efter registratur i arkivet i Lübeck.

ådet i København beder rådet i Lübeck om at foranledige den afdøde
.Buket Johans efterladte gods overgivet til Johan Vifpörting, gift med
den afdødes søster Valborg. 5. december 1344. Med et segl.

R

1344. 6. december. Uppsala.

101

konge af Sverige, Skåne og Norge, erklærer, at da han i regerings
øjemed er nødsaget til at drage til Norge, har han draget omsorg for ledelsen og
styret af vort rige Sverige og landet Skåne ved at overdrage regeringen til sine
Magnus,

råder, ærkebiskop Hemming af Uppsala, herr Nils Abjdrnsson, herr Israel Birgers-

son, lagmand i Uppland, og Jens Kristinesen, kongens generalofficial.

Efter Dipi. Svec. V 372.

1344. 27. december.

102

Asgot Nielsen skøder på kongens retterting alt sit gods i Romdrup sogn til Peder
Stigsen.

A: Viborg stifts registratur (isjo6™6).

t latinsk skødebrev, at Asgot Nielsen har skødet Peder Stigsen alt sit
gods i Romdrup sogn. Givet 1344 på evangelisten Johannes’ dag.

E
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1344
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B: Viborg stifts registratur (i§7oeTne).

t latinsk skødebrev, udstedt i nærværelse af kong Valdemar1), lydende,
at Esge2) Nielsen har skødet alt sit gods i Romdrup sogn i Fleskum
h. til Peder Stygge3). Givet 1344.

E

1) registraturen har: ganget for kong Valdemar, d. v.s. udstedt på rettertinget. — 2) re
gistraturen B har Esche, men A Asgo tus. — 3) B har Peder Styge, men A Per Stigsszen, der
må antages at være det rigtige, jf. nr. 128 og 1355 1. april.

1344 28. december, Reg. Dan. nr. *1919, se 1345 28. december, nr. 201.
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1344.

Jakob Karlsen overdrager skoven vest for Kvislemark til Næstved St. Peders

kloster.

Næstved St. Petri klosters registratur.

akob Karlsen overdrog St. Peders klosterkirke i Næstved hele skoven
vest for Kvislemark til frelse for sin sjæl. 1344.

J
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1344.

Abbeden i Næstved St. Peders kloster pantsætter en hovedgård i Ravnstrup tilfru
Bodil.
Næstved St. Petri klosters registratur.

o Pakke testamenterede os sin hovedgård1) med mere i Ravnstrup,
hvilken blev os tilskødet af biskop Oluf2) af Reval og tildømt os ved
fire breve af Justitiaren og af abbeden pantsat til fru Bodil3). 1344.

B

1)
testamenterede Bo Pakke alt sit gods på Sjælland til klostret, jf. DRB II 12
nr. 52. — 2) Bo Pakkes broder, jf. Helms, Næstved St. Peders kloster 530. — 3) vistnok
Bo Pakkes søster, jf. Helms 1. 1.
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1344.

Jens Mogensen pantsætter en gård i Vester Broby til Gødeke Mogensen.

Referat i Sorø gavebog.

77

J344

Nr. 109

en Jens Mogensen pantsatte samme gård1) til Gødeke Mogensen,
hans frænde, idet han skødede den på de samme betingelser som
tidligere i det Herrens år 1344.

M

1) jf. DRB II 12 nr. 195.

1344.

106

Everlin Jæger afstår sin hustrus arvegods i Rønnebæk til kong Valdemar.

Kalundborgske registratur.

at Everlin Jæger af *Torendhæ til evig besiddelse oplader kong
Valdemar alt sit gods i Rønnebæk, som han fik efter sin hustrus fader,
Tue Rønnebæk. Givet etc. 1344.
rev,

B

1344.

107

Torkil Pedersen skøder gods (til Vor kloster?).

Skanderborgske registratur (Vor klosters breve).

orkil Pedersens skøde på latin på en gård i Rind og en gård i Bred
strup med alle deres tilliggender. Givet 1344.

1344.

108

Henneke v. Wreden og Henneke v. Vectens adkomstbreve pä gods i Kallerup og

Killerup.

Yngre kalundborgske registratur.

ennike van Wreden og Hennike van Vectens brev og to andre breve,
som de kobte til sig pä gods1) i Kallerup og Killerup. Är 1344.

H

1) jf. nr. 64.

1344.

109

Margrethe Nielsdatter af Lindebjerg pantsætter jord i Søndersted til Jens Peder
sen, borger i Roskilde.
Antvorskov klosters registratur.

Nr. 110

1344
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argrete Nielsdatter af Lindebjerg skyldte Jens Pedersen, borger i
Roskilde, to mark sølv, hvorfor hun pantsatte ham en øre jord i
Søndersted. År 1344.

M
110

1344. Ommer sysselting.

Tingsvidne af Ommer sysselting, at herr Åge, prior i Vor Frue kloster i Randers,

har afstået en gård i Råsted til Tord Degn.
Mariager klosters registratur.

rev af Ommer sysselting om, at herr Åge, prior i Vor Frue kloster i
Randers afhænder en klostret tilhørende gård i Råsted til Tord Degn.
*344*

B
111

1344.

Forstanderen for nonneklostret i Randers udlejer to gårde i Randers til Peder
Munk sammesteds.

Registreret i Mariager klosters registratur.

V

idisse af et brev af forstanderen for nonnerne i Randers, givet til en
mand ved navn Peder Munk i Randers på to gårde sammesteds at
have mod årlig jordskyld. Hovedbrevet er fra 1344, vidissen fra 14581).

1) et andet eksemplar af registraturen har 1448.

1344.

112

Nogle danske riddere i Harrien og Wirland bevidner, at Ordenen er kommet dem

til hjælp ved belejringen af Narva.

Registratur fra 1621 over livlandske breve i det svenske rigsarkiv.

ogle danske riddere i Harrien og Wirland bekræfter, at Ordenen er
kommet dem til hjælp ved belejringen af Narva.

N
113

1344.

Herr Konrad Preen og andre af den danske konges embedsmand forsikrer, at de
ikke vil tage hævn, fordi Ordenen har holdt dem i fangenskab.

[Omkr. 1344—65]

79
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Registratur fra 1621 over livlandske breve i det svenske rigsarkiv.

onrad Preen, ridder, hans søn og flere andre af kongen af Danmarks
u embedsmænd afgiver forsikring om, at de ikke vil tage hævn, fordi
de på grund af 212 mark rigamønt er blevet holdt i fangenskab i Estland
af Ordenen1). 1344.

K

1) jf. DRB III 1 nr. 329.

114

[1344?].
Testamente af Peder, ærkedegn i Ribe.
Ribe kapitels registratur.

estamente af ærkedegnen Peder1) angående en gård i Lille Jerne og
en anden i Gødsvang i Tistrup sogn og angående en gård i Tarm, af
hvilken halvdelen tilfalder helligåndshuset og den anden halvdel de fat
tige peblinger i Pughus.

T

1) dateringen er usikker; muligvis har det refererede brev været udstedt af den ærkedegn Peder, der døde 1332.

[Omkr. 1344—65]1).
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En ubekendt enke pantsætter sit gods i Kastrup (Tuse h.) til Boye Markvardsen.

Stærkt beskadiget pergament i rigsarkivet nedenfor udfyldt efter hvad sammenhængen kræver.

.. (enke efter2))........ salig ihukommelse (til alle, som ser dette brev),
hilsen evindelig med Gud.
(Jeg erkender at være) den gode mand Boye Markvardsen 4 mark
..... (skyldig, for hvilke jeg pantsætter ham alt mit gods, som) jeg har i
Kastrup3), med ethvert (tilliggende
at indløse)
før førstkommende
St. Hansdag for nævnte 4 mark
(på slig betingelse, at dersom jeg
svigter med betalingen til den fastsatte termin) skal nævnte Boye årligt
oppebære (frugter) og (indtægter) til sin nytte og sit tarv...... (og at) for
nævnte Boye (skal have fri rådighed) over nævnte gods til egen nytte, efter
egen vilje og til sit tarv, (indtil dette gods af mig eller mine arvinger)
måtte blive indløst fra denne Boye eller hans arvinger. (Til vidnesbyrd
herom er mit segl sammen) med segl tilhørende de gode mænd, Niels Gø-

Nr. 116

7. januar 1345

80

desen, Karl Nielsen...... (og) ...... , foged i Tuse herred, festet til dette
brev. Givet i det Herrens år......
1) Karl Nielsen og Niels Gødesen findes omtalt i breve fra 1344—65. — 2) følger for
mentlig af det efterfølgende salig ihukommelse. — 3) i Repertoriet identificeret med Ka
strup i Gram h., men smign. ndf.: foged i Tuse h.
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1345. 7. januar. Reval.

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

fæster deres privilegier.

Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

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 blive til evig ihukommelse og komme til alles, såvel
nulevendes som fremtidiges, kundskab, at vi tager vore elskede borgere i
Reval tillige med samme stad Revals land og samme vore borgeres gods
tillige med de undergivne, der tilhører dem, under vor fred, beskyttelse og
vort særlige værn, idet vi tilstår dem alle de samme friheder, nåder og rets
regler, som de frit brugte og nød på vor højtelskede fader herr Kristoffers
tid — fordum de Danskes konge, berømmelig ihukommelse —, således som
det fuldstændigt indeholdes i de privilegier1), han har ladet affatte til dem
om disse friheder, nåder og retsvedtægter. Og idet vi ønsker, at sammes
privilegier, friheder, nåder og nedskrevne retsregler skal opnå bestyr
kelse og anerkendelse og være ubrydelige og urokkelige, stadfæster vi
dem med dette brev i deres helhed med vor kongelige myndighed og god
kender, at de skal have evig gyldighed. Derfor forbyder vi bestemt og
strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres
officialer eller nogen anden, hvilken stilling, værdighed eller rang han end
indtager, på nogen måde vover eller drister sig til at fortrædige vore nævnte
elskede borgere i modstrid med deres fornævnte privilegier og dette brevs
ordlyd, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. For at der nu
ikke i fremtiden skal kunne opstå tvist eller rejses tiltale mod samme vore
borgere fra deres modstanderes side angående denne frihed og nådesbevisning, som vi har tilstået dem, har vi overdraget dem dette brev, bestyr
ket med vort segls værn2), til vidnesbyrd og sikrere forvaring. Givet i
Reval i det Herrens år 1345 dagen efter helligtrekonger i nærværelse af
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herr Stig Andersen, ridder, høvedsmand i vort ovennævnte land Estland
og vor højtelskede råd, idet det evindeligt er vor vilje, at vort sekret, un
der hvilket dette brev er skrevet, skal have fuld retsgyldighed og fyldest
gørende kraft.
1) jf. DRB II 8 nr. 352. — 2) brevet foreligger i to udfærdigelser; den anden udfær
digelse har: vort store segls værn og slutter med: Givet i Reval i det Herrens år 1345 dagen efter
helligtrekonger med herr Stig Andersen, ridder, høvedsmand i vort ovennævnte land Estland som
vidne.
Alle kongebreve i tiden fra 1345 7. januar til 1346 24. maj, der har Reval som udste
delsessted, nemlig nr. 116, 117, 118, 119, 123, 133, 141, 149, 166, 171, 183, 184, 185,
190, 223, 228, 229, 235, 240, 248, 251, er i virkeligheden udfærdiget afStig Andersen i kraft
af den kongelige fuldmagt, der 1344 24. juni, nr. 62, blev givet ham til i kongens navn
at ordne forholdene i Estland. Brevene — for så vidt de foreligger i original — er dels
beseglede med det valdemarsegl, som efter dets omskrift Secretum...... Domicelli Danorum
kaldes junkersekretet, dels med et stort ellers ukendt majestætssegl, som uden tvivl er
identisk med det segl, som Stig Andersen 1344 1. august, nr. 68, fik bemyndigelse til at
lade skære og benytte i kongens navn, se iøvrigt C. A. Christensen: Stig Andersens be
nyttelse af Valdemar Atterdags segl og forudsætningerne for salget af Estland i 1346,
Hist. Tidsskrift 11 rk. V 381—428.

1345. 7. januar. Reval.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster alle de rettigheder, som fremmede i Reval
har haft siden kong Valdemar 2. Sejr, og befaler, at alle, der ønsker at opholde sig
der, skal overholde stadens love og sædvaner.

Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Göttingen).

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
landet Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, der søger eller i frem
tiden vil besøge Reval, at vi vil stadfæste og forbedre alle rettigheder, der
ikke strider mod sømmelighed og frihed, og som de2) har haft fra herr
Valdemars tid, salig ihukommelse, af Guds nåde fordum de Danskes be
rømmelige konge, og under hans efterfølgere, fra den ene herre til den
anden i Estland. Vi tilføjer ydermere denne bestemmelse, at alle, der øn
sker at være eller opholde sig i fornævnte stad Reval, fuldt ud skal over
holde stadens ret og ovenanførte sædvane sammesteds, idet vi under vor
nådes fortabelse bestemt og strengt befaler, at ingen, hvilken stilling, vær
dighed eller rang han end indtager, i dumdristig forvovenhed må driste
sig til i handling eller ord at modarbejde eller undergrave denne bestem-
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melse, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. For at der nu
ikke i fremtiden skal kunne opstå tvist eller rejses trætte mod fornævnte
stad fra dens modstanderes side angående denne frihed og nådesbevisning,
som vi har tilstået den, har vi givet den dette brev, bestyrket med vort
segls værn, til vidnesbyrd og til sikrere forvaring. Givet i Reval i det Her
rens år 1345 dagen efter helligtrekonger med herr Stig Andersen, ridder,
vor højtelskede råd, som vidne, idet det er vor vilje, at vort sekret, under
hvilket dette brev er skrevet, skal have fuld retsgyldighed og fyldest
gørende kraft.
1) jf. nr. 116 note 2. — 2) d.v.s. gæsterne.
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1345. 7. januar. Reval.

Kong Valdemar 4. Atterdag bemyndiger rådmandene og borgerne i staden Reval

til at lede vandet fra alle vandløb på byens område til stadens grave og bygge så
mange møller der, som de ønsker. Skulde det gå ud over kongens mølle, må de over

tage den mod at svare de afgifter, der hviler på den.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

aldemar1), 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 blive til evig ihukommelse og komme til alles, såvel
nulevendes som fremtidiges, kundskab, at vi på grund af den troskab og
de hengivne tjenester, som nærværende brevvisere, de gode og agtværdige
mænd, vore elskede rådmænd og borgere i Reval, har ydet os og vore forfædre, af særlig nåde har tilstået dem, at de efter deres forgodtbefindende
frit kan lede den kilde, som løber under nonnernes mølle i Reval og til
hospitalsåen, fremdeles den kilde, som på folkesproget kaldes Haryepe,
og desuden alle andre damme, som disse borgere nu eller i fremtiden evin
deligt kan eller vil kunne stemme op af åer, bække, kilder og sumpe i sta
dens område — hvad enten det er syd eller vest for nævnte stad — til
samme stads grave, hvor det synes dem passende og hensigtsmæssigt, og
bygge så mange nye møller, som de vil og hvor de vil, i samme grave,
således at nævnte vande frit kan strømme igennem uden hindring af deres
tilløb; disse møller skal de besidde med rette evindeligt. Hvis desuden vor
mølle, som på folkesproget kaldes Øverste Mølle, skulde forringes på noget
punkt ved disse opstemninger og ved dette møllebyggeri, da skal vore
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nævnte rådmænd og borgere derefter have fri myndighed til at overtage
vor fornævnte mølle i deres varetægt, nemlig således at de evindeligt er
forpligtet til hvert år at yde 3 % læst hårdt korn til den høvedsmand, som
til enhver tid måtte være sammesteds, og til frit at male til vor lille
borg2) i Reval og desuden til alle andre tjenesteydelser, som fra gammel
tid ydedes af nævnte mølle til os, vor høvedsmand og nævnte lille borg.
Hvis det ydermere viser sig nødvendigt at reparere eller forbedre oftnævnte
mølle, vil og befaler vi, at dette skal ske ved vor høvedsmand og vore estere.
Derfor forbyder vi bestemt og strengt under vor nådes fortabelse, at no
gen af vore fogeder eller deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling,
værdighed eller rang han end indtager, på nogen måde vover eller drister
sig til at fortrædige vore fornævnte rådmænd og borgere eller nogen af
dem i modstrid med dette brevs ordlyd og den nåde, der er bevilget dem
af os, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. For at der ikke
i fremtiden skal kunne opstå tvist eller rejses trætte mod dem fra deres
modstanderes side angående denne nådesbevisning, har vi overdraget
dem dette brev, bestyrket med vort segls værn, til vidnesbyrd og sikrere
forvaring. Givet i Reval i det Herrens år 1345 dagen efter helligtrekon
ger med herr Stig Andersen, ridder, vor højtelskede råd, som vidne,
idet det er vor vilje, at vort sekret, under hvilket dette brev er skrevet, skal
have fuld retsgyldighed og fyldestgørende kraft.
1) jf. nr. 116 note 2. — 2) selve hoved borgen i Reval kaldtes »den lille borg« i mod
sætning til hele borgområdet på den store borgbanke.
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Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger abbederne i Valkena, Dünamünde og på
Gotland at svare afgifter og ydelser til staden Reval af deres gårde sammesteds eller
at sælge dem.

Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Göttingen).

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
landet Estland, til de ærværdige mænd og gode herrer abbeder fra
Valkena, Dünamünde og Gotland2) kærlig hilsen med Gud.
Det er vor vilje og bestemmelse, og vi befaler bestemt, at I af Eders
gårde, som ligger og er opført i staden Reval, sørger for at betale og yde
bidrag til stadsmuren og til alle stadens øvrige ydelser og udskrivninger,
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således som alle andre gårde sammesteds fra gammel tid plejer at gø
re det, og som det er sædvane den dag i dag, eller at I ufortøvet sælger
dem til mænd, som på passende måde gør fyldest over for os og staden i
så henseende. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 dagen efter helligtrekon
ger med herr Stig Andersen, ridder, vor højtelskede råd, som vidne, idet
det er vor vilje, at vort sekret, under hvilket dette brev er skrevet, skal
have fuld retsgyldighed og fyldestgørende kraft.
1) jf. nr. 116 note 2. — 2) d. v.s. Gudvalla kloster på Gotland.
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1345. 7. januar. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Peder Nielsen og hans søn Jens Peder
sen af Hesede på kongens retterting har skødet en gård i Hesede til de 6 præbender ved

Roskilde Domkirke.

Vidisse 1373 31. oktober i den arnemagneanske samling.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at Peder Nielsen og hans søn Jens Pedersen af Hesede i
Ringsted herred i nedenstående særlige anledning gav møde på vort ret
terting og til de seks ærkebiskoppelige præbender1) ved Roskilde kirke og
samme præbenders kanniker ved ovennævnte kirke gav og skødede en
gård, som tilhørte dem i Hesede, hvortil ligger fire ørtug og fire penninge
skyldjord, tillige med de på samme gård for tiden opførte bygninger samt
med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande og jorder, som kaldes stufjord, og de øvrige tilliggender til nævnte gård, med hvilken benævnelse
de end opregnes, at besidde til evig tid, og de overførte fuldt ud fornævnte
gård med alle dens ovennævnte tilliggender til samme seks præbenders
og disses kannikers fulde ejendom, besiddelse og herlighed, idet de forplig
tede sig og deres arvinger til uden nogen byrde for fornævnte præbender el
ler sammes kanniker at frigøre og hjemle ovennævnte gods med alle til
liggender og rettigheder for ethvert krav og enhver vindikation fra hvem
som helst og til som gave og på ovennævnte måde at skøde samme gods
med dets tilliggender og vilkår på landstinget i Ringsted og på Ringsted
herredsting, når som helst nævnte præbenders kanniker eller sammes pro
kuratorer2) anmodede dem derom. Givet i Roskilde under vort sekret i
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det Herrens år 1345 dagen efter helligtrekonger i nærværelse af de herrer,
den ærværdige fader herr Jakob, biskop af Roskilde, og Klaus, kaldet
Limbæk, vor kære drost.
1) de af Jens Grand i 1288 stiftede 6 præbender, jf. DRB II 3 nr. 309 og Arhnung,
Roskilde Domkap. Hist. 128. — 2) d.v.s. den eller de kanniker, der forvaltede præben
dernes fællesgods.

1345. 24. januar. Reval.
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De danske vasaller i Estland erklærer, at de indtil 1346 2. februar har overladt

forsvaret af borgen i Narva til ordensmesteren Burchard v. Dreyleven og den tyske or
den i Livland, samt at de skylder ordenen 1423 mark sølv, som skal være tilbagebetalt,

førend ordenen er forpligtet til igen at overgive borgen til vasallerne.
Original i det svenske rigsarkiv.

enrik v.Lode, Didrik Tolk, Henrik v. Lechtes, Kristian Scherenbeke
og Godeke Parenbeke, riddere, Johan Mekes, Johan Wacke, Asser v.
Nienhove, Henrik Bekeshovede Henrik Haversforde, Didrik Virkes, den
berømmelige konge af Danmarks råder i Estland, samt Willeke Todewen, Johan Parenbeke, Odvard Sorsevere og Bernhard Thoreiden, som
for øjeblikket er tilkaldt til rådet og udvalgt til at repræsentere vasallernes
samfund i nærværende forhandling, samt hele samfundet af vasaller i dette
land under nævnte herre konge til alle, hvem dette brev kommer for øje
og øre, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, at vi med føje i vore hjerters
inderste har tænkt på de forskellige pinsler, som de vantro Ester, der for
nægter Kristi navn, på ulyksalig vis har tilføjet vore frænder, slægtninge
og nærmeste, og de mangeartede lidelser, som flere af dem har været under
kastet fra deres side, og at vi har betænkt disse Esters forvovne og umen
neskelige overgreb, hvorved de i bund og grund har hærget deres gods og
næsten hele Harrien, og for at ikke lignende ulykker — hvad vi befrygter
— skal ske i andre egne af landet Estland, har vi med velberåd hu — da
vore egne kræfter ikke slår til — ønsket at overdrage bevogtningen af dette
lands borge til andre, og derfor har vi ydmygt og indtrængende bønfaldet
de hæderværdige og fromme mænd, Herr Burchard v.Dreyleven, mester
for den tyske orden i Livland, samt denne orden om at overtage borgen
Narva med frugter, indtægter og alle dens tilliggender, hvilken borg vi
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nu enstemmigt og samdrægtigt betror og oplader ham, at bevare trofast
for Danmarks riges og hertugdømmet Estlands krone fra førstkommende
kyndelmisse1) og indtil samme dag om et år. Men hvis vi ikke til kyndel
misse næstfølgende år betaler nævnte mester og orden den pengesum på
1423 mark sølv i rigamønt, som vi skylder dem på gyldig vis, så skal de, der
har lovet derfor, være forpligtet til at gå i indlager i staden Fellin og for
holde sig i overensstemmelse med ordlyden af det brev, der er opsat her
om2) . Men vi vil atter bønfalde samme herr mesteren og ordenen og bøn
falder dem herved om, at de frit vil holde nævnte borg Narva med dens
tilliggender, som før sagt, i deres magt og bevare den for omtalte krone og
land, indtil vi og vore arvinger fuldstændigt har udbetalt dem nævnte
sum sølv. Dette vilkår tilføjes, at når som helst vi får nævnte borg Narva
tilbage fra dem efter fuldt ud at have betalt dem fornævnte sum sølv, da
skal de straks uden noget falsk eller listigt påfund oplade den frit til os
inden en måned; de udgifter, de i mellemtiden måtte have sammesteds
ud over borgens indtægter, og de tab, de måtte lide ved at holde samme
borg, skal ingenlunde falde os til byrde. Til sikkert vidnesbyrd om alt dette
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet og forhandlet i Reval
dagen før apostlen St.Paulus’ omvendelse i det Herrens år 1345 på den
store landdag.
1) 2. februar. — 2) kendes ikke.

122

1345. 24. januar. Reval.

Den tyske orden i Livlands genbrev til nr. 121.
Original i rigsarkivet.

roder Burchard v. Dreyleven, ordensmester for de tyske Jerusalem-brødres hus i Livland, broder Willeke, landmarskal, broder Johan v.Wyden, komtur i Fellin, broder Goswin v.Herike, der befinder sig på den
lille borg1) i Reval, broder Herman Gudacker, foged i Jerwien, broder
Hildebrand, foged i Oberpahlen, til alle, hvem dette brev kommer for
øje og øre, hilsen med alles frelser.
Vi vil, at det skal komme til alle nulevendes og fremtidiges kundskab,
at vi efter indtrængende anmodning af den berømmelige fyrste, herr kon
gen af Danmarks råder og af hans vasallers samfund har påtaget os fra
førstkommende kyndelmisse2) og indtil samme dag om et år trofast at be-
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vare borgen Narva tillige med alle dens frugter, indtægter og tilliggender
for Danmarks riges og hertugdømmet Estlands krone, hvilken borg de
enstemmigt og endrægtigt har opladt og betroet os på grund af forskellige
farer, der truer dem alle vegne fra. Men hvis fornævnte herr konges nævnte
råder og vasaller ikke til kyndelmisse næstfølgende år fuldstændigt og
fuldt ud betaler os den pengesum pa 1423 mark sølv i rigamønt, som de
skylder os på gyldig vis, så skal de, der har lovet derfor, være forpligtet til
at gå i indlager i staden Fellin og forholde sig i overensstemmelse med de
res herom affattede brev3). Men vi skal efter indtrængende og indstændig
anmodning fra fornævnte herr konges nævnte råder og vasaller beholde
fornævnte borg Narva med alle dens tilliggender i vor fri magt og trofast
bevare den for Danmarks riges krone og kronens hertugdømme i Est
land, indtil nævnte sum penge fuldt ud bliver betalt til os og ordenen.
Dette vilkår tilføjes, at når fornævnte 1423 mark sølv fuldt ud bliver be
talt os, skal vi derefter, nårsomhelst nævnte herr kongens råder og vasal
ler beder os om nævnte borg, straks uden noget falsk eller listigt påfund
oplade den frit til dem inden en måned; de udgifter, som vi måtte have
sammesteds ud over borgens indtægter, og de tab, vi måtte lide ved at
holde samme borg, skal ingenlunde falde dem til byrde, tværtimod skal vi
holde borgen på vort tab og vor vinding. Til klart vidnesbyrd om alt dette
er vore segl og segl tilhørende vore medlovere, de hæderværdige mænd herr
Johan v. Ijxkull og Fikke v.Rope, Detlev og Godskalk v. Pale hængt under
dette brev. Givet og forhandlet i Reval i det Herrens år 1345 dagen før
apostelen St. Paulus’ omvendelsesdag.
1) selve hovedborgen i Reval; hele borgbanken kaldtes den store borg. — 2) 2. fe
bruar. — 3) kendes ikke.
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Kong Valdemar 4. Atterdag befaler, at sognepræsten ved kirken i Narva sammen
med sin kapellan og en pebling skal nyde underhold og modtage klæder på borgen

sammesteds, hvor ligeledes to heste skal stå til hans rådighed.
Vidisse 1425 17. september i det svenske rigsarkiv.

aldemar1), 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 i kraft af dette brev skal være vitterligt for såvel nulevende som
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fremtidige, at vi efter from overvejelse, og idet vi betænker, at sognekirken
i Narva er stedet i fattigdom og trængsel, fordi den — beliggende i vort
land Estland, i kristenhedens område — hidtil er blevet hærget på mang
foldig og grusom måde ved røverier og ildspåsættelser af de skismatiske
russere, ligesom man på grund af dette alt for nære naboskab må befrygte,
at nævnte kirke bliver voldsomt hærget i fremtiden, har besluttet at træde
i vore forgængeres fodspor — salig ihukommelse — og gavmildt på vor
borg Narva at drage omsorg for den nuværende sognepræst ved nævnte
kirke i Narva og hans efterfølgere til evig tid med hensyn til føde og klæ
der på grund af sammes ringe indkomster. Og vi bestemmer og befaler, at
enhver af vore fogeder eller deres officialer, der forestår eller i vort og
kongens navn fører forsædet i samme borg nu og til evig tid skal give sog
nepræsten ved nævnte kirke i Narva sammen med hans kapellan og peb
ling plads ved sit bord på kongens bekostning og sørge for dem på agt
værdig måde. Det er lige så vel vor vilje, og vi påbyder strengt, at han
hvert år skal forsyne samme sognepræst med en kjortel af smukt klæde,
hvert andet år med en kappe og iøvrigt med alle andre nødvendigheds
artikler, og for at ikke de nyomvendtes sjæle skal forsømmes med hensyn
til modtagelsen af skriftemål og forvaltningen af de kirkelige sakramenter,
skal han til brug for nævnte sognepræst fodre to heste med hø og havre på
denne borg Narva. Derfor forbyder vi bestemt under vor nådes fortabelse,
at nogen af vore fogeder eller deres officialer eller nogen anden, hvilken
stilling eller rang han end indtager, vover på nogen måde at fortrædige
eller på nogen måde lægge hindringer i vejen for fornævnte sognepræst el
ler hans folk i modstrid med dette brevs ordlyd, såfremt han vil undgå vor
vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom og til stærk og kraftig
bestyrkelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Reval i
det Herrens år 1345 kyndelmissedag med herr Stig Andersen, ridder,
vor råd og høvedsmand for vort ovennævnte land Estland, som vidne.
1) jf. nr. 116 note 2.

1345 6. februar, Reg. Dan. nr. *1926: brevets rette datum er 1345 16.—
17. februar, jf. Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 125 nr. 193. Da brevet, i
hvilket en Werner, sognepræst i Petersdorf på Femern i »Odense stift«
omtales, iøvrigt ikke vedrører Danmark, udelades det i DRB.

28. februar—5. marts 134(5]
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1345. 10. februar. Avignon.
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Pave Clemens 6. overdrager Franciscus lacobi de Aquila, doktor i lovkyndighed,

»uanset at vi ved andre breve
ved provision har givet Dig kanonikater og præbender, der stod ledige
ved kirkerne i Lübeck og Lund1). Givet i Avignon den 10. februar i vort
tredie år.«
et kanonikat og en præbende ved kirken i Konstanz,

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1) jf. DRB III 1 nr. 398—99.

1345. 24. februar. Varberg.

125

Kong Magnus af Sverige giver indtil førstkommende 25. juli frit lejde til de ud

»Givet på vor
borg Varberg i det Herrens år 1345 torsdag efter søndagen Reminiscere
under vort segl«.

sendinge, som rådet i Stralsund har besluttet at sende til ham. —

Original i Stralsund.

134[5]. 28. februar—5. marts. Vennebjerg herredsting.

126

Tingsvidne af Vennebjerg herredsting, at Ove Pedersen, brødrene Palle, Jakob og
Vogn Nielsen samt Niels Stigsen har skødet gods i Vendsyssel til marsken Erik Niel

sen.

Afskrift efter en oversættelse i Anne Krabbes tabte kopibog.

iels, præst og prior i Vrejlev, Knud Nielsen, Jakob Blåfod, Ebbe
Nielsen, Anders Andersen, Thomas Troelsen, Toste Nielsen, Niels
Mathiasen, Tue Tordsen, Jens Hakestok1), Torben Troelsen, Kristian Sta
gesen, Ivar Dyrken2) og Vite Hygum3) til alle, som ser dette brev eller
hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at vi i det Herrens år
i34[5]...... 4) inden midfaste søndag5) var til stede på Vennebjerg herreds
ting og så og i sandhed hørte, at den troværdige Ove Pedersen, herre til
*Aal6), i vor nærværelse skødede den »skielige og veltalende«7) mand,
Erik Nielsen, kongen af Danmarks marsk, alt sit gods, nemlig Høgholt,
Bjørnholt og *Thriislaug8) i Hørmested9) sogn med alt tilliggende til
fornævnte gods i ager, eng, fædrift, skov, fiskeri, med damme og damsbånd,
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samt alt, hvad han derudover frit har ejet til førnævnte gods, hvilket gods
han skødede, »beskikkede«10) og overlod ham til evigt at besidde, nyde og
beholde og frit at råde over efter forgodtbefindende, idet han forpligtede
sig bestemt til at hjemle og fri omtalte Erik Nielsen fornævnte gods med
alt tilliggende på førnævnte ting for krav fra hvem som helst. Desuden hørte
vi på førnævnte ting, at Palle Nielsen, Jakob Nielsen og Vogn Nielsen,
brødre, på samme dag og ting skødede samme Erik Nielsen alt deres gods,
som kaldes Grumsholt, med alt dets tilliggende i ager, eng, græsgang,
skov, hvilket gods de frit skødede og afstod til ham til evigt at besidde,
idet de på førnævnte ting forpligtede sig til frit at hjemle fornævnte Erik
Nielsen førnævnte gods med alt dets tilliggende, undtagen 6 skæpper
havrejord i Tislum mark og 2 skæpper havrejord i Lendum mark »til bi
skoppelig gave«11), for krav fra hvem som helst. Endvidere hørte vi på før
nævnte ting, at Niels Stigsen skødede samme Erik Nielsen alt sit arvegods,
tilfaldet ham med arveret efter hans fasters fru Ingeborgs død, hvor som
helst det ligger i Vendsyssel, og han afstod det med alle rettigheder til at
besidde evigt og råde frit over efter forgodtbefindende. Dette bekræfter vi
alle endrægtigt at have set og hørt i sandhed under vore segl år, dag og
sted som nævnt er.
1) en anden afskrift har Halestok. — 2) en anden afskrift har Dychen, fejl for Degn? —
3) oversættelsen har: »å Vito Hyom.«— 4) Dateringen i den gamle oversættelse lyder: 1340
den femte søndag næst for midfaste søndag. Da en datering efter »femte søndage« før midfaste umuligt kan være rigtig, og da Erik Nielsen (Gyldenstjerne) var kong Valdemars
marsk i årene 1345—1353 — mens der på grund af de politiske forhold ikke kan have væ
ret nogen kongelig marsk i marts 1340 — har oversætteren rimeligvis misforstået origi
nalens datum: m. ccc. xl. quinto feria (herefter har der måske fulgt secunda, da mandagen
i hvert fald i 15. og 16. årh. var Vennebjerg herreds tingdag, i så fald bliver brevets
datum: 2. marts) ante dominicam Letare. — 5) Letare, midfastesøndag, faldt i 1345 på
den 6. marts. — 6) Aal=Ås, Tårs s.? — 7) »veltalende«, originalens discretus læst for disertus? — 8) en anden afskrift har Thiislaug. — 9) det ene forlæg har Hornstrup, det an
det Hørmstrup. — 10) »beskikkede«=assignauit=oplod?— 11) læs: jord, som yder 6
skæpper havre...... og 2 skæpper havre i biskopsgave, d.v.s. i afløsning for bispetiende.

127

1345. 4. marts. Aspenas.

Gisle Elinason testamenterer bl. a. seks mark penge til

kloster i Halland.

Original i det svenske rigsarkiv.

I

faderens og sønnens og den helligånds navn, amen...... Jeg Gisle Eli
nason ved Jesu Kristi nåde sund og rask på sjæl og legeme, opsætter
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og forordner efter forudgående forstandig overvejelse mit testamente på
denne måde........ Fremdeles testamenterer jeg seks mark penge til Ås
kloster i Halland......... Givet og forhandlet på min gård Aspenås i det
Herrens år 1345 fredag før søndag Letare.

1345. 5. marts. Viborg.

128

Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Peder Stigsen til Bjørnstrup har skødet

alt sit rørlige og urørlige gods i Gudingholm til kapitlet i Viborg og til gengæld mod
taget det samme gods tillige med andet af kapitlets gods til fri rådighed for livstid

på en række nærmere fastsatte betingelser.
Vidisse af 1353 7. april 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 Peder Stigsen til Bjørnstrup personligt fremstod på
vort retterting i Viborg i det Herrens år 1345 på lørdagen midt i fasten,
hvor han for nærværende brevvisere, de hæderværdige mænd og herrer
provst og kanniker ved kirken i Viborg hjemlede alt sit rørlige og urørlige
gods i Gudingholm, hvilket samme Peder Stigsen tidligere havde tilskødet
disse herrer på Fleskum herredsting, og han bekræftede dette, idet han
påny skødede omtalte herrer alt sit rørlige og urørlige gods, som han havde
købt i fornævnte Gudingholm indtil denne dag eller erhvervet ved ret
mæssig skødning, og idet han erkendte, at han helt har fået fuld og fyl
destgørende betaling for samme af fornævnte herrer. Ligeledes forplig
tede han sig til at frigøre og hjemle oftnævnte herrer samme gods til evig
og retmæssig besiddelse, frit for krav fra hans arvingers og alle andres
side. Ydermere erkendte samme Peder Stigsen, at han på samme ting af
fornævnte herrer kanniker for sin rådighed, så længe han levede, modtog
alt sit gods i Gudingholm og desuden alt deres gods i Mou sogn, tillige
med gården Nøvling og alt det ovennævnte gods, som de tidligere, som
fornævnt, erhvervede af denne Peder, med alle tilliggender til fornævnte
gods, alt rørligt og urørligt, tillige med godsets ting sammesteds, som kal
des birketing, hvilket gods han modtog på nedenfor anførte betingelser og
artikler, som han bandt sig til bestemt at iagttage og overholde. For det
første, at han årligt skal give fornævnte kanniker elleve læster god og
gangbar byg efter Ålborgmål af fornævnte gods, at erlægge godhedsfuldt
i Ålborg eller Hylkeaa efter provstens afgørelse. Han skal hvert år ufor-
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tøvet erlægge halvdelen af nævnte korn før kyndelmisse1), og halvdelen
før St. Valborgs dag2). Hvis han svigter med ydelsen af fornævnte korn til
disse terminer, skal han på apostlene Petrus’ og Paulus’ dag3) erlægge
gængse penge for det resterende korn til ovennævnte herrer efter kornets
værdi det pågældende år, og hvis han svigter med denne betaling til nys
nævnte termin, skal han udrede omtalte betaling i penge til den da næst
kommende St. Valborgs dag sammen med den årlige kornafgift, som oven
for anført. Og hvis han svigter med hensyn til nævnte betingelser eller på
noget punkt i denne sag, skal omtalte herrer fra da af have fri adgang til
betingelsesløst og uden enhver hindring at tage alt det ovennævnte gods
tilbage fra denne Peder i alle dets enkeltheder, således som det var ham
overdraget, med mindre der opstår vanskeligheder på grund af, at hans
undergivne, der bor på hans gods, lige så vel som hele landet — hvad Gud
forbyde — udsættes for almindelig plyndring, ildspåsættelse og røveri, dog
at han ikke selv må have givet anledning hertil. Fremdeles skal han hvert
år som gæsteri til kannikerne holde 30 heste om sommeren og lige så
mange om vinteren, og bestride omkostningerne og sørge for det fornødne.
Han skal i det omfang, han formår, forbedre og ikke forringe ovennævnte
gods, med mindre de ovenomtalte hændelser — hvad Gud forbyde —
åbenbart skulde indtræde. Han skal på passende måde lade holde guds
tjeneste i disse herrers kirker sammesteds ved en egnet præst efter at have
ansøgt om og indhentet deres samtykke hertil. Hvis han desuden i frem
tiden køber noget gods i Storvorde og Sejlflod sogne, skal det skødes
nævnte kanniker på tinge og efter hans død frit tilfalde dem til evig og
retmæssig besiddelse. Fremdeles, når han afgår ved døden, skal alt det
oftnævnte gods med alle de forbedringer, som han har foretaget og øget
samme gods med, såvel bygninger som alt andet, frit oplades til fornævnte
kanniker uden krav fra hans arvinger og alle andre, idet det dog tilføjes,
at han til bod for sin sjæl, således som det synes ham eller hans rette ar
vinger bedst, frit — bortset fra huse og bygninger — kan råde over heste,
kvæg og løsøre og andet rørligt gods i den gård, i hvilken han da samme
steds personligt bor, forudsat at han ikke under dette påskud overfører
noget af fornævnte herrers nævnte gods til føromtalte gård. Til vidnesbyrd
herom og til fuldt bevis herfor er vort segl hængt under dette brev. For
handlet og givet ovennævnte år, dag og sted med herr Peder Palk, vor
klerk, som vidne.
1) 2. februar. — 2) 1. maj. — 3) 29. juni.
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1345. 6. marts. Avignon.

Nr. 130
129

Pave Clemens 6. pålægger Johan Ülzen, kannik i Lübeck, at dømme i striden mel

lem Ludolf Michaelis, sognepræst i Kiel, og Jens fra Gundslev, sognepræst på Fal
ster.
Vidisse 1345 5. april i Gottorp Landesarchiv.

lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin kære søn Johan Ülzen,
kannik i Lübeck, hilsen og apostolisk velsignelse.
Ludolf Michaelis, sognepræst i Kiel, Bremen stift, har for os ført klage
over, at Jens fra Gundslev1), sognepræst på Falster i Odense stift, forurettiger ham med hensyn til nogle pengebeløb, jorder, ejendele og andet.
Derfor pålægger vi Dig, vise søn, ved apostolisk brev, at Du kalder par
terne sammen, lader afholde forhør i sagen og uden adgang til appel eller
mulighed for påførelse af renter fører sagen til en tilbørlig afslutning og
udvirker, at Din kendelse ubrydeligt overholdes under trusel om kirkens
straf. Hvis de udmeldte vidner skulde undslå sig af hensyn til gunst, had
eller frygt, skal Du under trusel om den samme straf uden adgang til ap
pel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden. Givet i Avignon
den 6. marts i vort tredie pontifikatsår.

C

1) vidissen har »Gundesleke.«

1345. 6. marts. Holstebro.

130

Jens Kås kvitterer herr Peder Vendelbo for modtagelsen af 20 mark sølv.

Original i rigsarkivet.

ens kaldet Kås til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg af nærværende
brevviser, den gode mand, herr Peder Vendelbo, ridder, i det Herrens år
1345, midfastesøndag, ifølge kendelse af de gode mænd herr Henrik Niel
sen og Niels Bugge, i hvis hænder samme herr Peder og jeg på rettertinget
havde lagt afgørelsen af denne sag, har modtaget og oppebåret 25 mark lø
digt sølv på Holstebro marked formedelst mit tab på det gods, jeg havde
i Korup. For disse penge erklærer jeg ham kvit og ganske undskyldt. Til
vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd
Peder Stigsen af Bjørnstrup og Thomas Nielsen, væbner, hængt under
dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

J

Nr. 131
131

13. marts 1345

94

1345. 13. marts. Vejle.

Hertug Valdemar 3. af Jylland slutter forbund med kong Valdemar og afgiver det
løfte, at kongen i tilfælde af hans død skal overtage formynderskabet for hans land og

børn.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev, at den be
rømmelige fyrste, herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, på den
ene side og vi på den anden side har ført forhandlinger og under aflæg
gelse af korporlig ed på begge sider har aftalt, at vi skal være samme herre
konge, hans børn og hustru velvillige og tro i alle deres vanskeligheder og
anliggender, som gjaldt det os selv, og hermed skal alt vort være ét og
forenet i trofasthed og bestandighed. Fremdeles lover vi ubrydeligt som
ovenfor, at hvis vi skulde blive overrasket af døden, medens samme herre
konge lever, da skal han have vort land, vore børn, borge, undersåtter og
vasaller under sit styre og i sit værge, at råde frit over, indtil nævnte børn
kommer til deres lavalder. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Vejle i det Herrens år 1345 passionssøndag.

V
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1345. 13. marts. Hammershus.

Ærkebiskop Peder af Lund giver sin broder herr Jakob Jensen afMarkie kvittering

for oppebørslerne af Bornholm.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige,
at i det Herrens år 1345, passionssøndag, var herr Jakob Jensen, ridder af
Markie, vor kære broder, personligt til stede hos os og aflagde os fuldt, sandt
og lovligt regnskab og gjorde fyldestgørende afregning for hele landet
Bornholm og vor borg Hammershus og for alt, hvert og eet, som af ham
eller i hans navn på nogen som helst måde er oppebåret og udgivet, nem
lig for afgifter, indkomster, tiender, frugter, bøder, sagefald, sild, nedsaltning af sild, fiskeri, told, de afgifter, der kaldes næfgæld1), båndgæld2),
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stadegæld3), midsommergæld4), og ligeledes for subsidium5) af sogne
præsterne sammesteds og for det af dem hvert år betalte cathedraticum6),
fremdeles for alt, hvad der hidrørte fra skibbrud, samt for landbruget,
som han har drevet til vore ladegårde, for tjenesteydelser7), bidrag8) og
alt det øvrige af enhver art, vist og uvist, som hidrører fra samme land,
med hvilke navne det end opregnes, og hvori det end består, hvad enten
i guld, sølv, skånske penge eller en hvilken som helst anden møntsort, el
ler i korn, smør, flæsk, honning, sild, kvæg, svin, får eller i hvilket som
helst andet fra den første dag, han tog nævnte vort land og borg under
sin styrelse indtil denne dag. Til gengæld for dette regnskab, aflagt over
for os, erklærer vi med dette brev med vort kære Lundekapitels samtykke
og billigelse, og idet vi ønsker efter fortjeneste at sikre ham frihed for på
tale, samme herr Jakob, hans officialer, alle hans arvinger og tjenere,
hver og een, og enhver af dem for kvit, fri og ganske undskyldt at være for
krav fra os, vore efterfølgere og alle vore arvinger og fra enhver af dem,
således at de på ingen måde kan tvinges til regnskabsaflæggelsens byrde i
anledning af ovennævnte eller noget punkt deraf. Til sikkerhed for denne
kvittering har vi ladet vort segl tillige med vort elskede ovennævnte Lun
dekapitels segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte
år og dag på vor ovennævnte borg Hammershus.
1) ydelsens karakter er uklar. Ifølge roskildekrøniken var en af årsagerne til oprøret
mod Knud d. Hellige, at han pålagde en ydelse, som af landets befolkning blev kaldt
»nefgiald«, Script. Min. I 24—2) afgift af flydende varer. — 3) afgift af boder (taberne).
— 4) afgift af købstæderne. — 5) ekstraordinær afgift til ærkebispen. — 6) ordinær af
gift til samme. — 7) d.v. s.afløsning af ægt o. lign. — 8) oversættelse af subuenciones, her
vistnok brugt for stud', tingstud nævnes i senere bornholmske jordebøger.

1345. 13. marts. Reval.

133

Kong Valdemar 4. Atterdag giver slægten Rosen samhåndsforlening på Otto v.
Rosens gods i Estland.

Afskrift i Dorpatarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands her
tug, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer med dette brev, at vi efter omhyggelig over
vejelse og efter at have indhentet vore tro mænds råd giver vore tro mænd,
herr Valdemar v. Rosen, ridder, og hans børn Otto og Engelbert og deres
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rette arvinger, samt Johan, søn af herr Otto v. Rosen, ridder, og hans
rette arvinger, alt det gods i forlening, som ved deres fædrene slægtning
væbneren Otto v. Rosens død — salig ihukommelse — er tilfaldet dem,
idet han døde uden arvinger. Med dette brev forlener vi dem, og har vi
forlenet dem med dette gods til fælles hånd, alle for een og en for alle,
både før og efter foretaget skifte2), hvilket gods er beliggende i vort her
tugdømme Estlands lande, nemlig i Harrien, Alentaken og Wirland, og
benævnes som nedenfor anført: for det første i Alentaken i landsbyerne
Uchten, Aggmal med vasallerne i nævnte landsbyer, som er forpligtet med
mandsed til de nævnte, ridderen herr Valdemar v. Rosen og hans børn Otto
og Engelbert og deres arvinger, nemlig vasallen Nicolaus, søn af Brendescinus
af Aggmal3); fremdeles i Wirland i landsbyerne Vowe, Pallas, Aras, Angas,
Udriercam, Melpe, Royele, Meyentaken, Vecterok med den anden by
Meyentaken, Kerghe, Lechte, Arokula og Cupenalle med vasaller, nem
lig Harteke Gropen, Hanes Andes’ sønner, Thomas’ sønner, som også er
forpligtet med mandsed til de førnævnte; fremdeles i landsbyerne Rochte,
Torwen, Lechtegale med møllen, Kargele, Vires, Pammekule, Rasgyvere,
Henlelechte, Ettele, Kandele med vasaller i Unnal, som forpligtet med
mandsed; fremdeles i Harrien i landsbyerne Rakke, Bardevist, Oyle, Nicato, Moysie med vasaller i Rappele sogn, nemlig Johan Slavestorp, Ni
colaus v. Torme med hans brødre, Hinke v. Torme, søn af Wopele, Lippold v. Alwen, Willeke v. Parenbeke, med vasaller i Kegele sogn, nemlig
Henneke v. Kegele, Hinke og Bruneke, som også kaldes v. Kegele, hvilke
er forpligtet med mandsed og vasallitet til de oftnævnte. Vi overdrager
ligeledes højtideligt godset til deres brug evindeligt, at besidde frit og ukæret med dets ret over vasallerne, med al ejendomsret og al frihed, samt
med agre, dyrkede og udyrkede, med nybrud, opbrudt eller at opbryde,
med enge, græsgange, sumpe, skove, lunde, rørskær, ensomme steder, øer,
områder, honningbærende træer, vande, fiskevande, fiskedamme, møller,
opførte eller at opføre, med bygningstømmer og brænde, med domsret
tighed og retshåndhævelse og med alt andet tilbehør, af hvad art det end
er, med alt rørligt og urørligt. Vi vil desuden imødekomme vore fornævnte
vasaller og deres sande arvinger på grund af den tro tjeneste, de har ydet
os og vore forgængere, Danmarks konger, med en særlig nåde, idet vi til
står dem, at de og deres sande arvinger må sælge, pantsætte og mage
skifte alt det omtalte gods eller en del af det efter deres eget forgodtbefin
dende, således at de på ingen måde skal være forpligtet til at overlade
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eller indbetale de penge til vort hertugdømme Reval4), som indkommer
ved salg, pantsættelse og mageskifte af fornævnte gods, og heller ikke de
penge, som er indkommet førend udstedelsen af dette brev. Derfor forby
der vi fast og bestemt ved vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder,
deres officialer eller nogen anden, af hvad stilling, stand eller rang han
end er, drister sig til på nogen måde at fortrædige fornævnte højtelskede
vasaller og deres rette arvinger imod dette brevs ordlyd og imod den nådesbevisning, som vi har vist dem, såfremt de vil undgå vor vrede og konge
lige hævn. Til klart vidnesbyrd herom har vi ladet vort sekret hænge un
der dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 dagen før pave St. Gregorius’ dag med herr Stig Andersen, ridder, vor højtelskede råd og hø
vedsmand i vort ovennævnte land Reval, som vidne.
1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2. — 2) denne bestemmelse
ophæver den regel i den estniske lensret cap. 5 § 1, der fastslog: Wen auer de brodér delen,
so is de samende hånd ut, jf. Bunge, Das Herzogthum Estland 258. — 3) når der kun næv
nes en aftervasal ved navn, skyldes det måske de huller, det estniske bondeoprør havde
slået i vasallernes rækker. — 4) ifølge den estniske lensret tilfaldt salgssummen for et
lensgods kronen, når en vasal, der ikke havde livsarvinger, havde solgt eller pantsat sit
gods i den hensigt at erhverve sig andet gods, men døde inden udførelsen af sin hensigt,
jf. Bunge anf. værk 251.

1345. 16. marts. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. overdrager Didrik v. Vifhusen et kanonikat ved kirken i Lund og
giver ham et ventebrev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Didrik v. Vifhusen, kannik i Lund, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel og Dine andre dyder og fortrin, hvor
med Du, efter hvad vi har erfaret af troværdige mænds vidnesbyrd, er be
gavet, fortjener, at vi, idet vi omfatter Dig med apostolisk gunst, viser Dig
nådig gavmildhed. Idet vi (---- )T) et kanonikat ved kirken i Lund med
fuld kanonisk ret og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende for ti
den er ledig i nævnte kirke (---- )J) ærkebiskoppen og vore elskede sønner
kapitlet i Lund og den eller dem (---- )J), der strider herimod, selv om de
er (---- )T) om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst (----- )T)
i egen person, eller at Du vides at besidde et evigt vikariat i Dorpat kirke
og et kanonikat med ventebrev på en større eller middelstor præbende ved

T

3. Række. II.
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Nr. 135

16. marts 1345
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kirken på Øsel. Intet menneske (----- )J). Givet i Villeneuve, Avignon
stift, den 16. marts i vort (pontifikats) tredie år.
i ) for de forkortede formler se nr. 7.
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1345. 16. marts. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger biskopperne af Freising, Triest og Lübeck at indføre

Didrik v. Vifhusen som kannik i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til de ærværdige brødre biskopperne (Johan) af Frei
sing, (Franz) af Triest og (Johan) af Lübeck, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv o.s.v. indtil1) ved kirken på Øsel. Derfor pålægger vi
Eder, at I (---- )2) Didrik eller hans befuldmægtigede på hans vegne an
erkendelse som kannik og broder i nævnte kirke, efter at (---- )2) anvise
fornævnte Didrik den præbende, der af os (---- )2), (uanset) om samme
ærkebiskop og kapitel (---- )2). Givet som ovenfor.

P

1) jf. nr. 134. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.
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1345. 17. marts. Langelands Nr. herredsting.

Tingsvidne af Langelands Nørre herredsting, at ridderen Peder Stygge har skæn

ket gods til Stoense kirke.

Afskrift på det kongelige bibliotek.

eder Larsen, Uffe Jensen, Godfred, Langelands provst, Niels Butze,
Torsten Båd, Tyge Troelsen, Anders Kå og Jens Troelsen til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Viden om begivenheder anses for sikrest, når de bliver foreviget i et akt
stykke: I det Herrens år 13451) torsdag før palmesøndag var vi til stede
på Langelands Nørre herredsting, hvor vi så og hørte, at den velbyrdige
ridder og ærlige herr Peder, kaldet Stygge, som fremstod på samme ting
samme dag og samme år, til frelse for sin og sine venners og slægtninges
sjæle overdrog og til evig og retmæssig besiddelse frit skødede noget gods
øst for borgen Tranekær til byggeriet ved kirken i Stoense og til selve kir
kebygningen, nemlig en gård i Ennebølle i Snøde sogn, i hvilken Jens

P
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Nr. 137

Ingemandsen bor, og jorder i Fæbæk mark, af hvilke der årligt skal gives
en øre korn, med alt og hvert, som hører til dette gods, tørt og vådt, rør
ligt og urørligt. Dette erklærer vi med dette brev over for alle, hvem det
vedrører.
1) i nogle sekundære afskrifter findes årstallene 1385 og 1395, hvilket utvivlsomt er
forkert, jf. Liitken, Langelands Historie 523 note 46.

1345. 20. marts.

137

Jens Mogensen skøder det gods i Lindholm, som han har fået i pant af Ringsted

kloster, til Frue kloster i Roskilde.
Original i rigsarkivet.

ens Mogensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som tilkommende, at jeg
har overladt, skødet og med dette brev opladt de fromme og hæderlige
fruer, fru priorinden og søstrene i vor Frue nonnekloster i Roskilde, noget
gods i Lindholm med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt — pantsat
til mig af de fromme herrer, herr Peder, abbed i Ringsted, og hele det
menige konvent sammesteds, således som det udførligt indeholdes i deres
derom affattede brev1) — for 43 mark lødigt sølv med al den ret, hvormed
det kom i min besiddelse, tillige med det brev, hvormed disse pantsatte
mig det, idet jeg til fruerne overfører al den ret, som jeg hidtil har haft til
nævnte gods, indtil det på lovlig vis indløses fra dem, således som det klart
indeholdes i abbedens nævnte brev. Yderligere forpligter jeg mig og mine
arvinger til at hjemle nævnte søstre fornævnte gods mod krav fra hvem som
helst og til, hvis de — hvad ikke ske — pådrager sig noget tab på grund af
mangel ved vor hjemling, da at holde dem skadesløse efter kendelse af
fire af vore venner, som skal udtages af begge parter til særligt at afgøre
sagen. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende herr
Niels Due, dekan i Roskilde, og herr Jens af Kappelgård, provst samme
steds, Bo Jensen og Gødeke Mogensen, hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1345 på palmesøndag.

J

1) kendes ikke.
7*
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1345. 29. marts.

Kapitlet i Århus forordner, at hver nyudnævnt kannik skal have studeret to år ved

et universitet, førend han modtager noget af kapitlets gods.

Registratur i Århusbogen.

det Herrens år 1345, tirsdagen efter påske, blev det bestemt i vort ka
pitel og godkendt af alle i fællesskab, at den, der er optaget som ny
kannik, skal være pligtig at opholde sig og studere i to år ved et uni
versitet, førend han modtager noget af godset, medmindre han tidligere
har studeret lige så mange år ved et universitet.

I
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1345. 29. marts.

Kapitlet i Århus forordner, at en kannik, som taber et vist beløb i terningspil, skal
betale en tønde lybsk øl til kannikerne, kantoren dog det dobbelte.

Registratur i Århusbogen.

amme år på samme kapitel blev det bestemt, at hvis en af kannikerne
spiller brætspil og taber .?) sterlinger, skal han for hver gang betale
en tønde lybsk øl til kannikerne. Men hvis kantoren gør sig skyldigt i sligt
groft forhold, skal han betale det dobbelte.

S

1) lakune i forlægget.
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1345. 30. marts.

Peder Larsen pantsætter gods i Gislum og Års herred til Gunnar Jakobsen.

Original i rigsarkivet.

eder Larsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg med dette brev til gengæld for tyve mark lødigt
sølv i kølnsk vægt, som jeg skylder nærværende brevviser, den retskafne
svend Gunnar Jakobsen, har pantsat ham nedenfor nævnte gods, tilhø
rende mig og mine brødre, nemlig to gårde i Hvanstrup i Gislum herred
i Farsø sogn, af hvilke der årligt skal ydes en mark korn, og en gård i Støttrup, af hvilken der plejer at ydes en halv mark korn, og en gård i Ørndrup i Års herred, hvorpå en vis Jens Svendsen bor, af hvilken gård der
også årligt skal ydes en halv mark korn i afgifter, hvilket gods jeg eller
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mine arvinger skal indløse fra ham eller hans arvinger til nu førstkom
mende Mikkelsdag for samme tyve mark lødigt sølv på den betingelse, at
hvis jeg eller mine arvinger ikke indløser dette gods fra ham eller hans ar
vinger til nævnte termin for nævnte sum sølv, da skal samme Gunnar fra
da af have samme gods til sin fri rådighed og årligt oppebære indtægterne
og indkomsterne af samme, uden at de dog skal afregnes i hovedstolens
sølvsum, indtil nævnte sum sølv fuldstændigt er betalt ham eller hans ar
vinger af mig eller mine arvinger til en Mikkelsdag i hvilket som helst år.
Fremdeles skal han have fuldmagt til at indsætte og udsætte undergivne på
samme gods, som han vil, indtil det lovligt indløses. Ydermere, hvis jeg ikke
kan fri og frigøre samme Gunnar alt nævnte gods fra krav fra mine brødre,
da forpligter jeg mig med dette brev for disse tyve mark lødigt sølv at give
ham eller hans arvinger, hvor det passer ham, jævngodt gods af mit eget i
pant til hans brug, indtil det lovligt indløses. Til vidnesbyrd herom er mit
segl tillige med Povl Globs segl hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1345 onsdagen i påsken.

1345. 3. april. Reval.

141

Kong Valdemar 4. Atterdag tager Wesenbergs indbyggere under sin beskyttelse og

bekræfter deres privilegier.

Vidisse 1621 påskedag i Dorpatarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det skal blive til evig erindring om sagen og komme til
alles, nulevendes såvel som fremtidiges, kundskab, at vi tager vore højt
elskede indbyggere i Wesenberg tillige med samme bys landområde og
samme indbyggeres gods tillige med deres undergivne under vor freds be
skyttelse og særlige værn og overlader dem alle de samme friheder, nåder
og retsregler, som de fuldstændig frit brugte og nød på vor højtelskede
bedstefader Eriks tid — herlig ihukommelse, fordum de Danskes berøm
melige konge — og hvilke også vore højtelskede borgere i Reval vides nyt
tigt at bruge, idet vi ønsker, at disse deres privilegier, friheder, nåder og
nedskrevne retsregler skal opnå bestyrkelse og anerkendelse og ubrydeligt
og urokkeligt vare til evige tider; desuden tilføjer vi den bestemmelse, at
alle og enhver, som ønsker at være eller opholde sig i nævnte by eller uden
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for Wesenbergbækken, fuldstændig skal iagttage fornævnte bys ovenan
førte ret og sædvane. Derfor forbyder vi bestemt under vor nådes forta
belse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, hvilken
stilling, værdighed eller stand han end indtager, vover eller drister sig til
på nogen måde at forulempe dem eller nogen af deres undergivne med
hensyn til gods eller personer mod ordlyden af dette brev eller mod den
nåde, der er bevilget dem af os, såfremt han vil undgå vor vrede og konge
lige hævn. Til klart vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 på den søndag, da der som
indgangsbøn synges Quasimodogeniti, med ridderen Stig Andersen, vor
højtelskede råd og høvedsmand for vort ovenfornævnte land Estland, som
vidne.
1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2. — 2) DRB II 5 nr. 205.
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1345. 3. april.

Ingerd, enke efter Jens Nielsen af Od, Peder Jensen af Bidstrup og Niels Jensen af
Dal frafalder deres krav overfor Jens Brandsen om et nyt arveskifte efter Jens Niel

sen og godkender den arvelod, som Jens Brandsen har fået tildelt som Jens Nielsens

svigersøn.
Original i rigsarkivet.

ngerd, enke efter Jens Nielsen af Od, Peder Jensen af Bidstrup og Niels
Jensen af Dal, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at det gods, som nævnte Jens Nielsen — lykkelig ihukom
melse — besad, nemlig den vestlige halvdel af gården Od med den vest
lige halvdel af alle dens tilliggender, samt i Kærrestrup den gård, som kal
des Østergård, med dens tilliggender tillige med de landbosteder, hvorpå
Svend Svarver, Niels Mikkelsen, Niels Bjørnsen, Niels Skrædder, Jakob
Pedersen, Peder Bjørnsen, Niels Kok og Lydeke bor, og det gods samme
sted, hvorpå Peder Krage bor, ved arveret tilfaldt nærværende brevviser
Jens Brandsen gennem sin hustru Margrete efter hendes faders nævnte
Jens Nielsens død, hvorfor vi med dette brev overlader samme Jens Brand
sen fornævnte gods og ønsker, at det frit skal tilfalde ham til hans brug, så
ledes som vi på Viborg landsting har tilskødet ham det til evig og retmæs
sig besiddelse. Vi erklærer desuden samme Jens frigjort for vort krav om,
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at skiftet efter omtalte Jens Nielsens død skal gøres om. Til vidnesbyrd
herom er vore segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende
herr Lydeke, præst i Grensten, og Niels Pedersen af Kirial. Givet i det
Herrens år 1345 på den søndag, da man synger Quasimodogeniti.
1345. 4. april. Avignon.

143

Pave Clemens 6. overdrager magister Niels Drukken et kanonikat ved apostelkirken

i Köln og giver ham et ventebrev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøber.

il vor elskede søn Niels, kaldet Drukken, kannik ved de hellige apost
les kirke i Köln, magister artium, hilsen o.s.v.
Din boglige lærdom, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved trovær
dige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Din person med pas
sende gunst og nåde. Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte for
tjenester ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk
myndighed et kanonikat ved de hellige apostles kirke i Köln med fuld ka
nonisk ret og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende for tiden er
ledig i nævnte kirke, eller når den bliver ledig (---- ) ’)• Vi forbyder strengt
vor ærværdige broder ærkebiskop (Vilhelm) og vore elskede sønner ka
pitlet i Köln og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen,
overgivelsen af eller al anden rådighed over præbenderne ved samme
kirke (---- )I), der strider herimod, selv om (----- )*) eller har ventebrev
på præbender i samme — skal have fortrinsret (---- )I), uanset om samme
ærkebiskop og kapitel (---- )J) i egen person, eller at Du vides at besidde
et kanonikat og en præbende ved kirken i Ribe og et kanonikat med vente
brev på en præbende ved St.Mariekirken i Aachen, Liège stift. Intet men
neske (---- )J). Givet i Avignon den 4. april i vort (pontifikats) tredie år.

T

1) for de forkortede formler se nr. 7.

1345. 4. april. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger dekanerne ved St. Gereons og St. Georgs kirker i Köln

og ved St. Johanneskirken i Liège at indføre magister Niels Drukken i et kanonikat
ved apostelkirken i Köln.

Nr. 145
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner dekanerne ved St.Gereons
og St. Georgs kirker i Köln og St.Johanneskirken i Liège hilsen o.s.v.
Din boglige lærdom o.s.v. indtil Liege stift1). Derfor pålægger vi Eder,
at (---- )2) samme Niels eller hans befuldmægtigede på hans vegne aner
kendelse som kannik og broder i de hellige apostles nævnte kirke, efter at
(---- )2) fornævnte Niels (----- )2), (uanset) om samme ærkebiskop og ka
pitel eller hvilke som helst andre (---- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 143. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.
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1345. 4. april. Sønderhald herredsting.

Tingsvidne af Sønderhald herredsting, at fru Kristine Nielsdatter, enke efter herr

Rane Jonsen, har pantsat en gård i Hvilsager til Niels Larsen for 61 mark sølv.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

ave, foged i Hald herred, Povl, præst i Koed, Peder, præst i Gesing,
I Ugot Ebbesen, Tyge Skammelsen, Lars Jensen og Jakob Mikkelsen,
væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at i det Herrens år 1345
første tingdag i Hald herred efter søndagen Quasimodogeniti1) var vi til
stede og hørte, at fru Kristine Nielsdatter, enke efter herr Rane Jonsen,
pantsatte nærværende brevviser Niels Larsen en gård i Hvilsager, hvori
Niels Turesen bor, for 61 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, og hun for
pligtede den som pånt på den betingelse, at nævnte Niels Larsen årligt skal
oppebære frugter og afgifter af nævnte gård og råde herover efter sit for
godtbefindende, indtil nævnte fru Kristine eller hendes arvinger lovligt
indløser nævnte gård fra samme Niels for den nævnte sum sølv. Dette er
klærer vi i sandhed. Til vidnesbyrd herom har vi hængt vore segl under
dette brev. Givet år og dag som ovenfor.

L

1) 1. søndag efter påske.
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1345. 10. april. Reval.

Biskop Oluf af Reval og herr Stig Andersen, høvedsmand i Reval, vidimerer kong

Kristoffer 2.s brev af 1329 21. september.
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Afskrift på nedertysk i Dorpat.

luf, ved Guds barmhjertighed biskop ved kirken i Reval, og Stig
Andersen, ridder og høvedsmand sammesteds, til alle som ser eller
hører nærværende brev, evindelig salighed i Herren.
Alle skal vide, at vi har set og tydeligt hørt et brev af den stormægtige
fyrste, vor kære herre, herr Kristoffer, forhen i strålende ihukommelse de
danskes konge, hverken skrabet eller gennemstukket, helt og fuldkomment
og indeholdende følgende ordlyd: Kristoffer af Guds nåde de Danskes og
Venders konge (o.s.v. DRB II10 nr. 152). Til vidnesbyrd om, at vi har set
og hørt dette brev, har vi hængt vore segl under nærværende brev. Givet i
Reval i det Herrens år 1345 på den søndag, da man synger Misericordias
domini.

O

1345. 15. april. Lund.
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Testamente af Peder Jensen af Nim, kannik i Lund og Århus.
Original i det svenske rigsarkiv.

Faderens, Sønnens og den Helligånds navn, amen. Jeg, Peder Jensen
af Nim, kannik ved kirkerne i Lund og Århus, føler mit legemes
skrøbelighed, og til lægedom for min sjæl opretter og forordner jeg derfor
mit testamente over det gods, Gud har forundt mig, på følgende måde.
For det første giver, testamenterer og skøder jeg til indstiftelse af min år
tid en gang om året i koret i Lund alt mit gods i Satserup i Espinge sogn,
nemlig to gårde, som svarer fire mark og to øre penge i årlige afgifter, af
hvilke en halv mark skal tilfalde Lund kirkes bygningsfond, medens der
på dagen for min årtid skal udbetales en halv mark til vikarerne, en halv
mark penge til de fattige peblinge og andre fattige og en øre penge til klok
kerne; det resterende skal fordeles mellem de kanniker, som tager del i vigilierne og messen. Fremdeles til fornævnte Lund kirkes bygningsfond, i
hvilken kirke jeg vælger at begraves, en mark sølv. Fremdeles til afhol
delse af min årtid i St. Clemens kirke i Århus en gård, jeg har i Trebjerg
i Nim herred i Jylland, som svarer seks øre korn, at fordele på følgende
måde. For det første tilkommer der kannikerne, som tager del i vigilierne
og messen, to øre korn, og vikarerne og de fattige peblinge og andre fat
tige skal have resten. Fremdeles til min herre ærkebiskoppen en guldring,
6. bog af dekreterne1) og et horn. Fremdeles til herr abbeden for Allehel-
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gens kloster i Lund et horn. Til kirkens bygningsfond sammesteds en mark
lødigt sølv. Til munkene i Allehelgens kloster sammesteds en tønde traveøl. Fremdeles til min sognekirkes krypt et halvt pund voks, nemlig til St.
Blasius’ alter, til præsten en mark penge og til kirketjeneren en øre penge.
Fremdeles til St. Peder nonneklosters bygningsfond i Lund en mark penge.
Fremdeles til nonnernes bord en tønde humle. Fremdeles til fruerne Una
og Kristine Tulesdatter en mark penge. Fremdeles til dominikanerne sam
mesteds en halv mark. Fremdeles til franciskanerne lige så meget. Frem
deles til Helligåndshospitalet to øre. Fremdeles til de spedalskes hospital
to øre. Fremdeles til enhver af sognekirkerne i Lund, dog de fornævnte
undtagne, en øre penge, til præsten lige så meget, fremdeles til kirketjene
ren en ørtug penge. Fremdeles til Harlosa kirke en halv mark, til præsten
to øre og til kirketjeneren en halv øre penge. Fremdeles til Vram kirke en
halv mark, til præsten to øre og til kirketjeneren en halv øre. Fremdeles i
Jylland til Nim kirke en halv mark sølv, til præsten en skilling sterling og
til kirketjeneren en halv skilling sterling. Fremdeles til Gosmer kirke alle
de nye bygninger, jeg har rejst sammesteds på kirketoften i Gosmerholm,
til præsten en skilling sterling og til kirketjeneren en halv skilling sterling.
Fremdeles til Østbirk kirke i Vor herred en skilling sterling, til præsten en
skilling sterling og til kirketjeneren en halv skilling sterling. Fremdeles til
Underup kirke i Nimherred en skilling grot, til præsten en skilling sterling
og til kirketjeneren en halv skilling sterling. Fremdeles til kirken i Tamdrup i Jylland lige så meget, til præsten lige så meget og til kirketjeneren
lige så meget. Fremdeles til herr Holger, provst i Lund, et horn. Fremde
les til herr Knud, ærkedegn, et horn. Fremdeles til herr Henrik, dekan, et
horn. Fremdeles til herr Jens Jensen, kantor, et horn. Fremdeles til herr
Jens Dus, ærkedegn i Århus, et horn. Fremdeles til herr Peder Knudsen et
horn. Fremdeles till herr Jakob Esbernsen et horn. Fremdeles til herr Peder
Svendsen, kældermester, et horn. Fremdeles til herr Torkil Bjørnsen et
horn. Fremdeles til herr Kristian et horn. Fremdeles til herr Bennike en
bog med prædikener, som begynder: Efter med Guds hjælp at have gen
nemført2). Fremdeles til herr Niels Mogensen et horn. Fremdeles til herr
Josef Nielsen et horn. Fremdeles til herr Hågen et horn. Fremdeles til herr
Mogens Nielsen et horn. Fremdeles til herr Jon Litie en bog med prædi
kener, som begynder: Lad os aflægge mørkets gerninger3). Fremdelestil
herr Gunnar en bog kaldet Tonarius med kanon4) med mere i samme bind
og en bog med skånske lov. Fremdeles til herr Anders Hallandsfar en bog
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om den hellige Martins liv og mirakler. Fremdeles til herr Niels Brok, rid
der, et horn. Fremdeles til herr Josef Botulfsen et kogekar med spande og
en bog med titel Lucidarius5). Fremdeles til kannikernes bord i Århus en
bog prædikener, som begynder: Sig til Sions datter6). Fremdeles til herr
Jon Ben mit breviar. Fremdeles til herr Anders Bunkeflo et breviar ufuld
stændigt i læg. Fremdeles til Gynter Thomsen et horn. Fremdeles til Eskil
Nielsen et horn. Fremdeles til Kristine, hans kære hustru, en sølvske. Frem
deles til Jens Degn kaldet Tiendelam et horn. Fremdeles til Ingefred, rid
deren herr Tue Galens hustru, en guldring. Fremdeles til min søskende
datter Ingefred 16 alen klæde fra Brugge. Fremdeles til fru Katerine, prior
inde i Ring, og hendes søster fru Bodil en skilling grot. Fremdeles til fru
erne Margrete Uffesdatter og Cecilie Ovesdatter i Vissing kloster en skil
ling grot. Fremdeles til Mikkel i Nybole1} en ko. Fremdeles til Jens brygger
en fole. Fremdeles til Fynbo en fole. Fremdeles til Peder Finsen en mark
penge. Fremdeles til Jens Skåning, min svend, en fole. Fremdeles til min
klerk Franz en fole. Til udredelse af fornævnte testamentariske gaver, in
deholdt i dette mit testamente, alle og hver enkelt, anviser jeg alle mine
utæmmede heste, kaldet stodheste, tillige med den sorte hest, der går sam
men med dem, hvilke er hos herr Mogens, præst, min vikar i Vram, og
udnævner, indsætter og forordner til eksekutorer af nævnte testamente de
ærværdige mænd, de kære herrer, herr Holger Pedersen, provst i Lund,
Bennike, Josef Botulfsen, mine medkanniker, og Jon Ben, præst, idet jeg,
så indtrængende jeg kan, bønfalder dem om, at de samvittighedsfuldt vil
drage omsorg for alt det ovennævnte, efter den særlige tillid jeg nærer til
dem, således som de finder det tjenligt for min sjæl, og således som de måt
te ønske at stå til ansvar over for Gud. Forhandlet og givet i Lund i det
Herrens år 1345, fredagen efter den søndag, på hvilken der synges Miseri
cordia domini, under mit og mine fornævnte eksekutorers segl og under
segl tilhørende herrerne Niels Mogensen og Mogens Nielsen, kanniker.
1) »6. bog af dekreterne« (liber sextus decretorum, d.v.s. decretalium), dekretalsamling, udstedt 1298 af pave Bonifacius 8. (som en fortsættelse af Gregor 9.S Decretales i
fem bøger, jf. nr. 280 note 20), udgivet af Friedberg i Corpus juris canonici II 928—
1123. — 2) »Efter med Guds hjælp at have gennemført« (Exquisitis (læs: Executis) in
spirante domino), prædikensamling ad varios status (jf. nr. 280 note 45), som i nogle
overleveringer begynder: Quoniam de dominicalibus et sanctorum festiuitatibus ad
piae memoriae, i andre: Executis inspirante domino sex partibus secundi tractatus cuius
est titulus de conditionibus doctoris. Det pågældende værk De conditionibus doctoris er
en del af det større værk Rudimentum doctrinae, forfattet af Gilbertus Tornacensis, be
rømt franciskanerprædikant, knyttet til Ludvig d. Hellige, død i klostret i Tournai 1284,
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jf. P. Glorieux: Répertoire des Maîtres en Théologie de Paris au XIIIe Siècle II p. 57,
nr. 311 g. Det samme eksemplar af prædikensamlingen omtales i Bennike Henriksens
testamente 1358 9. marts, Erslev: Testamenter p. 122. — 3) »Lad os afkaste mørkets ger
ninger« (Abjiciamus opera tenebrarum), jf. Rom. 13, 12; prædikensamling, indledt med
prædiken til advent, muligvis forfattet af Guillielmus de Malliaco, fremtrædende domi
nikanerprædikant i Paris i midten af 13. årh., jf. Quétif-Échard : Scriptores ordinis prae
dicatorum I p. 483 ; A. Lecoy de la Marche : La chaire française au moyen âge p. 511.
For andre prædikensamlinger med samme incipit se Denifle: Chartularium Universitatis
Parisiensis I p. 647 og 648 med noter og A. G. Little: Initia operum latinorum quae
saeculis XIII, XIV, XV attribuuntur p. 2—3. — 4) Ved Tonarius forstås en messe
sangbog. Ved canon (missae) forstås messens hoveddel. — 5) »Lucidarius«=Elucidarius
(lysbringeren), dogmatik i dialogform, forfattet af Honorius Augustodunensis (i midten
af 12. årh.), jf. Max Manitius: Geschichte der lateinischen Litteratur des Mittelalters III
p. 365. Om den tyske og danske Lucidarius, se Carl S. Petersen og Vilh. Andersen : Illu
streret dansk Litteraturhistorie I 1, p. 100; Oluf Friis: Den danske Litteraturhistorie
155—59. — 6) »Sig til Sions datter« (»Dicite filie Syon«), jf. Esaja 62, 11. For prædiken
samlinger med dette incipit, se Little p. 72. — 7) Nebel(?).

[Omkr. 1345 15. april].
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Peder Jensen Nim, kannik i Lund og Århus, skanker gods i Romhult til kapitlet i

Lund.
1) Lundekapitlets registratur 1425:

m gods i Romhult til en kannikepræbende, for hvilket herr Peder
Nims årtid skal holdes.
2) Lundebogen:

er foreligger et brev om gods i Romhult til en kannikepræbende, for
hvilket herr Peder Nims årtid holdes; brevet er så medtaget, at det
ikke kan læses1).

D

3) Lunde kapitels gavebøger:

remdeles oprettede samme herr Peder af Nim en anden årtid af sit
gods i Romhult, som efter 25 års forløb eller inden dette tidsrum, der
som hans to svende skulde afgå ved døden, skulde henlægges til herr Josef
Botulfsens kannikepræbende i Flådie; denne årtid skulde holdes ottende
dagen efter den første årtid2) i koret i Lund med fordeling af en mark
penge til kannikerne, som overværer vigilierne og messerne; og fornævnte
herr Josef eller hans efterfølgere i samme præbende skal samme dag høj ti-

F
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deligt lade synge messer ved alle andre altre i samme kirke til frelse for
hans sjæl, og ligeledes skal fornævnte herr Josef og hans efterfølgere hvert
år udbetale to øre penge til de fattige peblinge og to øre penge til andre
fattige, således som der står i fornævnte Peders og kapitlets åbne brev.
1) d.v.s. på Lundebogens affattelsestid i år 1494, bemærkning af kantoren Bo Jensen.
— 2) jf. ovf. nr. 147. Peder Nim døde 1345 20. april.

1345. 25. april. Reval.

149

Kong Valdemar 4. Atterdag sælger landsbyen Kilpeuer til biskop Oluf af Reval.

Afskrift i rigsarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands her
tug, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi ved ret salg har solgt og frit afstår landsbyen Kilpeuer
i Kele sogn i Wirland, som lovligt var hjemfalden til os ved vor vasal An
dreas Rodes død, til den ærværdige fader i Kristus herr Oluf, biskop af
Reval, med alle dens agre, enge, græsgange, skove, vande, fiskesteder og
med alt tilliggende, rørligt og urørligt, at besidde fredeligt og ukæret til
evig tid. Derfor forbyder vi strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af
vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling eller stand
han end indtager, drister sig til på nogen måde at antaste den herre bi
skop af Reval imod dette brevs ordlyd, såfremt han vil undgå vor vrede
og kongelige gengældelse. Til vidnesbyrd har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 på evangelisten St. Mar
cus’ dag med herr Stig Andersen, ridder og høvedsmand for vort oven
nævnte land Estland, som vidne.

V

1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2.

1345. 5. maj. Wismar.

150

Vedtægt af staden Wismar, bl. a. at højst tre borgere med egen husholdning må være
ælles om en bod i Skanør^ og at stridigheder mellem borgerne sammesteds skal ind

bringes for stadens fogeder.

Original i Wismar.
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(6) At kun to1) af vore borgere, der har deres egen husholdning, må
være fælles om en bod i Skanør (under bøde på) tre mark sølv. (7) at
ingen af vore borgere i Skanør under bøde på tre mark sølv må indgive
underretning om eller klage over nogen strid, der er opstået mellem vore
borgere, til nogen andre end vore fogeder.
1) senere (før 1356) ændret til tre', oprindeligt stod der: at kun to af vore borgere,
som er deres egne herrer, må være fælles om en bod.
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1345. 8. maj.

Ærkebiskop Peder af Lund fritager dem, der flittigt besøger Bosjø kloster, for kir

kebod.
i) Skånebrevsfortegnelsen :

/1 p rkebiskop Peder giver med samtykke af fire andre biskopper frif JL_J tagelse for kirkebod til dem, der flittigt besøger Bosjø kloster. Givet

søndagen efter Kristi himmelfartsdag 1345.
2) Udkast til Skånebrevsfortegnelsen-.

/1 p rkebiskop Peders fritagelsesbrev udstedt med samtykke af flere bi-ZJLJ skopper, at Bosjø klosterkirke og St. Nikolai kirke skulde æres og
højtideligholdes. Givet 1345.
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1345. 9. maj. Bohus.

Sigvid Trane erklærer at have skødet gods i Halland til sin hustru Merete Filipsdatter som hendes morgengave.

Original i det svenske rigsarkiv.

igvid Trane til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg på lovforme
lig og gyldig vis har overdraget min elskede hustru i Herren Merete Filipsdatter mit jordegods i Halland som gave, kaldet morgengave1), nemlig to
gårde i Tvååker med en gård sammesteds kaldet Lillebol i Over Tvååker,
fremdeles en gård i Galtabåck, fremdeles to gårde i As, fremdeles to gårde
i Skålis torp med en bæk der, som jeg har købt for tyve mark penge, frem
deles en gård i Klackbo med alle tilliggender, hvert og eet, nemlig huse,
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agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, møller og møllesteder, hegnet og
uhegnet, nært eller fjernt, med hvilken benævnelse det end opregnes, og
som har hørt dertil fra arilds tid. Ligeledes har jeg dagen før hendes bryl
lup i overensstemmelse med landet Hallands retsbestemmelser og love i
nærværelse af herr kong Magnus og adskillige af samme konges råder i
Laholm opladt dette gods til hende og hendes nærmeste slægtning på
fædrene side ved den form for overdragelse, der på folkemålet kaldes lov
ligt skøde, med den forhåndsaftale, at oftnævnte gods, alt og hvert, med
dets ovennævnte ejendomsrettigheder og tilliggender, ifald vi, nemlig jeg
og nævnte Merete, avler børn sammen, skal regnes for mødrene arv og
ikke fædrene, men med den tilføjelse, at hvis jeg — hvad Gud forbyde —
skulde dø, uden at vi avler børn, og nævnte Merete overlever og bliver i
live, da skal nævnte gods tilfalde hende og hendes rette arvinger til evig
og retmæssig besiddelse uden enhver ret for mine arvinger, men hvis hun
på samme måde skulde dø, uden at vi avler børn, medens jeg overlever
og bliver i live, da skal oftnævnte gods frit vende tilbage til mig og mine
arvinger. Til åbenbart vidnesbyrd om denne gave beder jeg om, at segl
tilhørende de fornemme mænd Peder Porse, Sigvid Ribbing, Peder Lindormsen, Arvid Sture og Lindorm Bentsen sammen med mit eget må blive
hængt under dette brev. Givet og forhandlet i Bohus i det Herrens år 1345
mandagen før ottendedagen efter Kristi himmelfartsdag.
1) originalen har »maringauæ«. Brevet er det ældst kendte morgengavebrev fra øst
dansk område. Halland tilhørte på dette tidspunkt den svenske krone, og selve morgen
gaveskikken er rimeligvis af svensk oprindelse, jf. Stig luul, Fællig og Hovedlod 193 flg.

1345. 9. maj. Helsingborg.

153

Ærkebiskop Peder af Lund publicerer de beslutninger, der er truffet på kirkemødet

i Helsingborg.
Original i rigsarkivet (udfærdigelsen til bispen i Slesvig).

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle Kristi
troende, til hvem dette kirkemødes bestemmelser når; måtte I opnå
de åndelige glæders nåde og det evige liv.
Med vågen opmærksomhed har vi givet agt på kirken, Kristi brud; thi
ved Guds forsyn er vi kaldet til at tage del i omsorgen for den, og vi har
undersøgt, hvorledes den i sit legeme og i sine lemmer kan ledes ved et
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lykkeligt styre, bevares for fordærv og gå frem i ønskelig vækst; vi har da
fundet, at det bedst kan ske ved, at kirkens hyrder ved den omsigt og
myndighed, hvormed deres embede forlener dem, anvender en sådan læ
gedom, at kirkernes tjenere og kirkernes gods kan fryde sig ved uindskræn
kede rettigheder og fuld frihed, og de ondes afskyelige anmasselse og de
overmodiges skændige forvovenhed kan vises tilbage. Skønt Vorherre har
lært og foreskrevet, at hvad Guds er, bør gives Gud1), og ikke har villet,
at det på nogen måde skal være underkastet lægfolks magt, hvem ingen
myndighed er givet over kirkerne og kirkens mænd, men som snarere er
bestemt til at adlyde, har dog havesygens afskyelige begærlighed i den
grad forblindet visse lægfolk i vor kirkeprovins, at de, ikke tilfredse med
den overflod på timelige ting og det næsten fyrstelige eje, som de allerede
besidder til overmættelse og bruger efter forgodtbefindende, ikke undser
sig ved at udstrække deres ugudelige anslag til kirkernes gods, de gejstliges
tiender, indkomster og indtægter, og det i den grad, at de ikke blot lægger
voldelig hånd på disses gods men også hyppigt på deres person og, for at fra
vriste dem pengesummer, fængsler dem — hvad vi beretter med smerte —
og, hvad der er end mere afskyeligt, ved deres medskyldige har ladet deres
biskopper, kirkens fortrinlige støtter, fængsle uden at betænke, at ved så
danne misbrug bør de, som samtykker i handlingen, og de, som udfører
den, rammes aflige straf. Ofte gæster de også klerkenes og præsternes gårde
med en mængde heste og tjenere og vilde der fortære deres rørlige gods,
hvis disse ikke indgik forlig og lod sig købe fri for sådanne Gud forhadte
udplyndringer. Ydermere pålægger de så mange byrder, skatter og af
gifter på fornævnte klerke og deres undergivne, at præstedømmet af dem
synes bragt i en ringere tilstand, end det var under Farao, som ikke havde
kendskab til Guds lov2), men som, medens han ellers havde lagt alt andet
under sit trældomsåg, dog lod præsterne og deres besiddelser beholde de
res gamle frihed, hvorimod disse ikke viger tilbage for at vælte næsten
alle deres byrder over på klerkene og præsterne, endogså voldeligt røver
de afdøde klerkes gods og beholder det for sig selv, fanger3) mennesker i
kirkerne og på kirkegårdene eller tvinger dem ved at unddrage dem føde
til at gå ud derfra4) til alvorlig undergravelse af den kirkelige frihed5).
Undertiden befæster de kirkerne og kirketårnene og de hellige steder og
forvandler dem til forskansninger og fæstninger imod den hellige kanons
forbud, som siger således: ».... forbyder vi under trusel om forbandelse;
og med apostolisk myndighed forbyder vi, at kirkerne befæstes af lægfolk
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eller bringes i trældom.«6) Belært ved de hellige kanoniske skrifter ved vi,
at det højeste gode i kirkens anliggender er at dyrke retfærdigheden og
lade enhver beholde hans ret, ikke at tillade, at undergivne udsættes for
vold, men tværtimod at skærme det, som billigt er, hvilket ikke kan ske
ved det blotte forbud mod forseelser på grund af de slettes frækhed, hvis
ikke passende straf rammer dem, der har forset sig. (i) Med velovervejet
råd og enstemmigt samtykke af vore kære medbrødre, medbiskopperne i
vor kirkeprovins, abbederne, provsterne, priorerne, dekanerne, ærkedegnene og kannikerne, forsamlede ved nærværende kirkemøde i Helsing
borg, bestemmer og fastsætter vi med nærværende forordning, som ubry
deligt skal stå ved magt til evig tid, at hvis nogen for fremtiden gør sig
skyldig i den art af helligbrøde, at han fjendtligt forfølger en af biskop
perne i kirkeprovinsen Danmark eller stikker ham ned eller fængsler ham
eller forviser ham eller gør fælles sag med den, som gør det, eller befaler,
at det skal finde sted, eller godkender det, når det er sket, eller giver råd
eller støtte eller senere huser eller med viden om det skete forsvarer ger
ningsmanden eller også formaster sig til ved trusler eller legemlige pinsler
at fravriste biskopperne eller deres slægtninge eller pårørende eller venner
breve, løfter, skriftlige forsikringer eller forpligtelser af anden art — uanset
hvorledes ordene er formet og selv hvis der synes at være indeholdt et sam
tykke deri — hvorved det tilstås dem at være undskyldte og ansvarsfri for
tilfangetagelse, vold og overgreb, forøvet mod biskopperne, hvilke skriftlige
forsikringer vi med nærværende kirkemødes myndighed erklærer for intet
sigende, tomme og magtesløse at være, eftersom de er aftvunget ved vold
og frygt, da skal han ligesom den, der anklages for majestætsforbrydelse,
være æreløs til evig tid og rammes af forbandelsens evigtvarende brod, så
ledes at både han og hans børn i mandslinien indtil andet slægtled, berø
vede ethvert håb om dispensation fra vor eller vore efterfølgeres side, ved
selve handlingen skal være uskikkede til at opnå kirkelige beneficier, ikke
blot i den stad og det stift, som samme biskop leder, men i hele kirkepro
vinsen, i alle stifter og stæder, og uskikkede til for livstid eller for en given
tid mod årlig afgift eller ved fri overladelse, eller hvorledes de iøvrigt
måtte have erhvervet adkomst eller skin af ret dertil, på nogen som helst
måde at opnå fogedier, jurisdiktioner, forvaltninger, åndelige eller time
lige, borge, landsbyer, byer eller hvilke som helst andre af kirkens besiddelser
uanset deres benævnelse. Også vedkommendes land7) og opholdssted samt
andre steder, på hvilke biskoppen holdes fangen, eller hvor den, som holder
3. Række. IL
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ham fangen, opholder sig, og de steder, hvorigennem han, som holder ham
fangen, rejser, skal, sålænge han opholder sig der, og tre dage, efter at han
er rejst derfra, medens fængslingen varer, med nærværende kirkemødes
myndighed være underlagt kirkens interdikt, men de gejstlige, som i nær
værelse af sådanne menneskeranere og på steder således belagte med inter
dikt, formaster sig til at højtideligholde gudstjenesten eller rettere profanere
det guddommelige, skal foruden at pådrage sig den banlysningsdom, som
de efter vor vilje straks skal rammes af, med ovennævnte myndighed ved
selve handlingen være berøvede deres kirkelige beneficier, alle og hvert
enkelt, og være uskikkede til at opnå lignende eller hvilke som helst andre
kirkelige beneficier. Når fremdeles en kannik fra en hvilken som helst ka
tedralkirke i vor kirkeprovins eller en anden gejstlig person, som har en
regelbunden eller verdslig dignitet, d.v.s. abbeder, provster og priorer,
ikke eksempte samt de eksempte, som ønsker at efterkomme nærværende
kirkemødes bestemmelser på alle punkter uanset deres privilegier, inden
for vor kirkeprovins’ grænser ved djævelens tilskyndelse fængsles eller dræ
bes, såres, piskes, lemlæstes eller på anden vis behandles forargeligt af
lægfolk eller andre uden mandat fra vedkommendes biskop, og der fore
ligger håndgribeligt bevis derfor, da skal med det samme de gudstjenestlige handlinger i almindelighed ophøre i hele det stift, i hvilket den fæng
slede holdes fangen og sådan udåd er begået, indtil den fængslede person
er frigivet, og tilbørlig erstatning og bøde er tilbudt og ydet, og en sådan
misdæder skal sammen med sine hjælpere og medskyldige, om hvem der
foreligger håndgribeligt bevis, i mellemtiden erklæres for banlyst over hele
vor kirkeprovins Danmark under trusel om de nedenfor antegnede straffe8).
Og hvis kanniker fra en kollegiatkirke, regelbunden eller verdslig, præster,
klerke eller munke inden for vor jurisdiktion samt de eksempte, som på
alle punkter drager omsorg for at efterkomme nærværende kirkemødes
bestemmelser, med urette fængsles, lemlæstes eller dræbes af lægfolk eller
andre, og der foreligger håndgribeligt bevis derfor, da skal på lignende
måde al gudstjeneste ophøre i hele det sogn, hvor en sådan fængslet holdes
forvaret, indtil sammes frigivelse, samt ligeledes hvor sådanne misdædere
har deres bopæl, opholder sig eller rejser igennem og tre dage efter deres
bortrejse derfra, og sådanne misdædere skal erklæres for banlyste over hele
det stift, indtil tilbørlig erstatning er ydet, for så vidt der foreligger bevis
angående hver enkelt med navns nævnelse. (2) Ydermere bestemmer og
fastsætter vi, at alle, hver og en, som plyndrer biskoppeligt gods, raner bi-
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skoppelige indtægter, udplyndrer klerke og gejstlige personer i vor kirke
provins for alle deres ejendele eller en væsentlig del af samme eller røver
afdøde klerkes gods eller pålægger deres undergivne uretmæssige skatter,
afgifter og uvante byrder eller tilegner sig kirkelige indtægter eller tiender
med vold eller fanger mennesker, der søger tilflugt i kirker eller befinder
sig indenfor fredhellige steder, eller slæber dem ud derfra eller giver be
faling til, at de skal slæbes ud eller fanges — undtagen i de tilfælde, hvor
der er retshjemmel herfor — eller ved at unddrage dem mad og drikke
tvinger dem til at forlade de hellige steder, ved selve handlingen rammes
af banlysningsdom og offentligt rundt om i kirkerne skal erklæres for ban
lyste med navns nævnelse, for så vidt der foreligger klart bevis for deres
vedkommende, og indtil tilbørlig fyldestgørelse har fundet sted, skal
de være berøvede delagtighed i sakramenterne, så længe de lever, dog
bod på dødslejet undtagen, og de skal, når de er døde, være kirkelig be
gravelse foruden, så at de således dækkede med skamfuldhedens rødme i
rådvildhed kan føle, at de, for at de ikke ved deres smitte skal besudle og
fordærve de gode, som rådne lemmer er afskåret fra kirkens legeme og
som syge får udstødt af Herrens hjord, og at de ganske er hjemfaldet til
djævelen — thi det er retfærdigt, at streng kirketugt i det mindste lægger
bånd på dem, hvem gudsfrygt ikke holder fra det onde. Men eftersom de
res rådvildhed vil være des større, jo mere åbenbar deres brøde er, har vi
ladet gøre den tilføjelse til vor straffebestemmelse, at alle gudstjenestlige
handlinger også skal ophøre i det sogn eller de sogne, i hvilket eller hvilke
sådanne ransmænd opholder sig, eller de ejendele, der således er taget fra
gejstlige eller røvet fra afdøde, bliver ført hen og bragt i forvaring, indtil
nævnte ejendele er tilbageleveret, og passende fyldestgørelse har fundet
sted. <3) Fremdeles skal alle, hver og en, som ved bevæbnede mænd eller
bueskytter befæster, besætter og uretmæssigt tilegner sig kirketårne, kir
ker eller hellige steder for at omdanne dem til fæstninger og forskansnin
ger uden biskoppens og hans kapitels bemyndigelse, fri tilslutning og sam
tykke, ved selve handlingen rammes af banlysningsdom tillige med alle
deres tilhængere, hjælpere og rådgivere, og på alle de steder i vor kirke
provins, på hvilke de gør ophold eller tager bopæl med deres undergivne,
skal alle gudstjenestlige handlinger ligeledes ophøre, og de skal ikke fri
kendes for fornævnte domme uden først at have erstattet den skade, som
derved er forvoldt. Fremdeles skal i de kirker, der ubesindigt besættes af
disse formastelige lovovertrædere, så længe de opholder sig der, alle guds8*
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tjenestlige handlinger ophøre. <4) Ydermere minder vi om den forord
ning, som herr Otto, kardinal, fordum det apostoliske sædes legat til Dan
marks rige, har udstedt, og som vi stadfæster med rette kirkemødes myn
dighed, ligesom vi erklærer, at den ubrydeligt skal overholdes, den for
ordning, i hvilken det hedder9): »Vi Otto, det apostoliske sædes legat for
Danmarks riges lande, påbyder og bestemmer i ønsket om at drage om
sorg for klerkenes og præsternes frelse og for kirkens hæder, Kristi brud, at
medmindre husholdersker og samleversker hos klerke og præster i kirke
provinsen Danmark inden en måned, efter at de er blevet manet i henhold
til denne forordning eller har fået kendskab til den, afholder sig fra ethvert
samvær med dem, således at de ikke åbenbart bor sammen med klerke og
præster i disses egne huse eller i hvilke som helst andre huse eller klart
for alle besøger dem, rammes de ved selve handlingen af banlysningsdom,
og de præster og klerke10), som offentligt holder samleversker, må vide, at
hvis de ikke inden en måned, som ovenfor sagt, skiller sig af med dem, så
ledes at ingen lav mistanke i fremtiden kan opstå om, at de har dem bo
ende hos sig, berøves de dermed embede og beneficium, og hvis de des
uagtet senere gør sig skyldig i omgang med disse og deler disse brødefulde
kvinders brøde, da skal de i kraft af selve retsreglerne rammes af samme
banlysningsdom som de, og for at spærre for udbredelsen af denne for
dærvelige sygdom, bestemmer vi, at ærkebiskoppen og biskopperne for
fremtiden ikke må overdrage kirke eller præbende til nogen, medmindre
denne over for sit kapitel og andre troværdige personer med skriftlig be
vidnelse lover, at han ikke hverken i sit eller i nogen andens hus åbenbart
for alle vil bo sammen med nogen husholderske eller samleverske, og hvis
han handler herimod, da skal han i medfør af sit eget tidligere afgivne til
sagn berøves dette beneficium, og de foresatte, som drister sig til at under
støtte sådanne i deres utilbørligheder eller — hvad Gud forbyde — til at
forfremme dem til de højere grader, skal i det mindste, hvis det er sket for
penges eller anden timelig vindings skyld, i så lang tid, som deres overord
nede finder for godt, suspenderes fra ethvert embede og især udelukkes fra
overdragelse af gejstlige grader, da værdigheds porte ikke bør åbnes for
foragtelige og uværdige personer.« Fremdeles bestemmer vi, at det stykke
i forordningen, givet af herr Gregorius, kardinal11), fordum legat i Dan
mark, skal iagttages og offentligt kundgøres, som er således lydende: »For
at ægteskabssager kan blive afgjort på tilbørlig måde, er det vor vilje og
befaling, at ingen anden må driste sig til at fælde endelig dom i disse sager
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end biskoppen, hvis han er til stede og er i stand til det uden besvær, eller
en anden retskyndig i hans sted, hvem han særligt måtte overdrage den på
gældende sag.« (5) Fremdeles bestemmer vi, at de beneficierede gejstlige
i de højere grader, som drister sig til at forvalte verdslige ombudsmands
embeder, jurisdiktioner eller fogedembeder, overdragne dem af lægfolk
nu eller i fremtiden, som følge heraf skal suspenderes fra deres grader,
ligesom de kirkelige beneficier, som de sidder inde med, skal fratages dem,
medmindre de sørger for at nedlægge nævnte ombudsmandsembeder, ju
risdiktioner eller fogedembeder med fuld retsvirkning inden en måned
regnet fra bekendtgørelsen af denne forordning, og hvis de ikke derpå in
den femten dage efter ovennævnte måneds forløb opgiver deres forhærdelse
og ganske og aldeles med fuld retsvirkning giver afkald på fornævnte om
budsmandsembeder, jurisdiktioner og fogedembeder, skal de straks ifalde
banlysningsdom ved selve deres handling. (6) Ydermere forordner vi med
dette kirkemødes myndighed, at hvis nogen gejstlige skulde gribes af et
så afsindigt overmod, at de fordrister sig til at sætte sig op imod deres fore
satte eller mod andre, som måtte blive udpegede til at udføre denne helse
bringende forordning, eller vover at anspore andre til at sætte sig op imod
dem, og der foreligger håndgribelige beviser herfor, eller drister sig til at
forsvare deres skændige forehavende med verdslige magtmidler, således
som nogle siges undertiden at have gjort, da skal de foruden den banlys
ningsdom, der efter vor vilje skal ramme dem, ved selve handlingen fjer
nes fra beneficium og embede, medmindre de af det apostoliske sæde eller
dets legat eller af ærkebiskoppen i Lund opnår dispensation. (7) Fremde
les bestemmer vi efter vore elskede brødres enstemmige råd og samtykke,
at ingen biskop på nogen måde må forsøge eller driste sig til at oplade sin
kirkes borge eller befæstninger til nogen som helst person, gejstlig eller
læg, uden at han først af denne har modtaget og betinget sig fyldestgø
rende borgen for, at denne uden at gøre vanskeligheder af nogen art og
med overholdelse af de hæderlige betingelser, som er truffet eller vil blive
truffet dem imellem, vil genoplade disse til ham eller hans på kanonisk vis
indsatte efterfølger eller til hans kapitel, hvis sædet er vakant. Men hvis
den, hvem biskoppen har overgivet kirkens borge og befæstninger til tro
bevogtning, undlader frit at genoplade disse til samme biskop eller hans
efterfølger eller hans kapitel, i fald som ovenfor nævnt sædet er vakant, og
hvis dette sker til trods for, at der er rettet opfordring til ham under ind
rømmelse af en passende frist — nemlig et tidsrum af ni dage, af hvilke vi
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med dette kirkemødes myndighed og i henhold til sagens karakter fast
sætter tre dage som første termin, tre som anden og de tre sidste dage som
tredie og peremptoriske termin og trefoldig kanonisk påmindelse12), da er
det vor vilje, at en sådan uretmæssig indehaver foruden den skamplet for
upålidelighed og vanry, som han umiddelbart efter den borgerlige lov
udsætter sig for, ved selve handlingen skal pådrage sig banlysningsdom,
når ovennævnte terminer er udløbet, og at han med navns nævnelse skal
erklæres for banlyst over hele vor kirkeprovins; men hvis en sådan opsæt
sig uretmæssig indehaver søger at fremture i sin trods i næstfølgende måned,
da skal straks alle gudstjenstlige handlinger midlertidigt ophøre der, hvor
nævnte lovovertræder har hjemme eller midlertidigt opholder sig, eller,
hvor han blot rejser igennem. (8) Fremdeles bestemmer og erklærer vi en
stemmigt med dette hellige kirkemødes billigelse, at enhver biskop i vor
kirkeprovins, som lovformeligt er blevet underrettet herom ved åbent brev
eller af en af vore medbiskopper og medbrødre under gode mænds vidnes
byrd, i det mindste een gang i egen person, hvis han uden vanskelighed er
i stand dertil, inden otte dage regnet fra det tidspunkt, da han får kundskab
herom, åbenlyst og offentligt og uden svig på alle søndage og festdage i hele
sit stift skal publicere navnene på sådanne misdædere og overtrædere, som
i ovennævnte tilfælde og på ovennævnte punkter har forbrudt sig imod
dette kirkemødes bestemmelser; men hvis han ikke gør det senest tre dage,
efter at de otte dage er udløbet, skal han vide, at det med dette kirkemødes
myndighed straks skal være ham forbudt at betræde kirken, og hvis han i
de næste tre følgende dage ikke, personligt eller ved andre, foretager nævnte
bekendtgørelse, må han vide, at han dermed straks er suspenderet fra sit
embede; men hvis han — hvad ikke ske — i andre tre dage regnet i fort
sættelse af de fornævnte trodsigt undlader at foretage fornævnte publika
tion enten personligt eller ved andre, erklærer vi ham for at være ifalden
banlysningsdom ved selve handlingen; men eftersom kirken ikke lukker
sit skød for nogen, der vil vende tilbage, har vi truffet følgende indskræn
kende bestemmelse angående syndsforladelse i et sådant tilfælde. Når nem
lig en således belastet biskop drager omsorg for med ærbødighed at opfylde
nærværende kirkemødes påbud og i forvejen afgiver fyldestgørende bor
gen for at ville fremstille sig for os og vore medbrødre på næstfølgende
kirkemøde for der at stå i rette for os eller lade sagen afgøre ved vor nåde,
da skal og bør den biskop i vor kirkeprovins, som bor ham nærmest, med
dele ham syndsforladelsens nådegave på vore vegne, når blot han ydmygt
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beder derom. Disse straffes hårdhed må ikke tilskrives en hjertets ufølsom
hed hos os, men snarere de hellige kanoniske bøgers regler, som siger føl
gende: »Den biskop, som ikke griber ind over for brødre, bør snarere kal
des en skamløs hund end biskop,«13) og han er uden tvivl lige så brødefuld,
som den, der begår brøde, da han forsømmer at rette på det, han kan rette
på, og fremdeles: »Hvis vi lader det skorte på omsorg for kirken og undla
der at styrke dens kraft, vil uvirksomhed nedbryde tugten, og der vil sik
kert tilføjes de troendes sjæle skade«14), thi den, som kan træde op imod og
forvirre de slette og ikke gør det, fremmer kun deres ugudelighed, og den,
som undlader at træde op mod åbenlys misgerning, når han kan det, kan
ikke sige sig fri for mistanken om hemmelig medskyld. <9) Endvidere når
salmisten siger: »Lover Herren i hans hellige,«15) og når vi, omend vi så
ledes forpligtes til at vise enhver af de hellige ærbødighed, dog særligt og
først og fremmest med god grund forpligtes til at vise hine hellige ære,
hvis relikviers hellige skat gemmes i vor kirkeprovins, så bestemmer vi, at
festen for undfangelsen af den hellige jomfru, som indtager forrangen og
førstepladsen blandt alle hellige, skal højtideligholdes den 8. december,
og at der hver lørdag over hele vor kirkeprovins i stedet for tidebønnerne
skal læses ni lektier om samme hellige jomfru med en højtidelig messe, for
at hun med større iver kan gå i forbøn for os hos sin elskede søn Kristus;
endvidere, at der over hele vor kirkeprovins Danmark i alle kirker fromt
skal højtideligholdes (følgende) fester med messe og tidegudstjenester og
ni lektiers-tjeneste: for St.Lucius, pave og martyr, Roskilde kirkes værne
helgen, hvis hoved gemmes der, den 4. marts, for St. Marinus, biskop og
martyr, hvis hele legeme gemmes i vor Lundekirke, den 3. juli, for de hel
lige jomfruer Eufrosine og Florencia — og deres medsøstre de 11000 jom
fruer —, hvis legemer ligeledes velbevarede gemmes i samme vor Lunde
kirke med ærefrygt, den 5. juli. Ydermere lader vi føje til denne bestem
melse, at der efter enhver højmesse sunget i de enkelte kirker i vor kirke
provins med kærter og vokslys tændt i bøn til Gud om fred og til afven
delse af kirkens nød for højaltret højtideligt afsynges vekselsangen: »Hil
Dig, dronning«16) af hele den da tilstedeværende gejstlighed; når den er
endt, sluttes der under knæfald af med tre vers, nemlig: »Bed for os,
hellige Guds moder,«17) »Vær os et styrkens tårn«18 og »Der blive fred i
Dig«19) med tre kollekter, nemlig: »Tilsted, at vi, Dine tjenere,«20) »Herre,
vi beder Dig, (tilsted) Din kirkes bøn«21) og »Gud, Du, der (har skabt) de
hellige længsler«22) o.s.v.; men efter privatmesserne skal nævnte veksel-
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sang med ovennævnte småvers og kollekter læses af den celebrerende præst,
ligeledes under knæfald. For at gejstlighed og menighed med større iver
skal stræbe efter at deltage i denne afsyngelse eller recitation, eftergiver
vi barmhjertigt med Gud alle, der viser sand anger og bekender deres
synder, og som tager del i ovenstående, 40 dage af den dem pålagte kirke
bod. For at det ovenstående, alt og hvert især, ubrydeligt skal blive over
holdt og ikke forblive skjult for nogen som helst ved uvidenhed herom, be
stemmer og påbyder vi strengt i medfør af den hellige lydighedspligt, at
biskopperne af vor kirkeprovins på deres synoder, som de een gang om
året afholder i deres respektive stifter, skal lade disse vore bestemmelser
offentliggøre, og at de selv skal overholde dem og lade dem højtideligt og of
fentligt bekendtgøre af deres undergivne i deres kirker og omhyggeligt over
holde, uden at der derved må gøres nogen indskrænkning i andre bestem
melser af de ærværdige fædre og herrer Gregor, Otto og Guido, kardina
ler, det apostoliske sædes legater i kongeriget Danmark, samt andre bestem
melser trufne af vore forgængere, ærkebiskopperne, på provinssynoderne.
Forhandlet på provinssynoden i Helsingborg i det Herrens år 1345 den
9. maj i nærværelse af de ærværdige brødre, vore medbiskopper, herrerne
Svend af Århus, broder Niels af Odense, Anders af Børglum, Jakob af
Roskilde, Peder af Viborg og magister Peder, udvalgt og bekræftet biskop
af Ribe kirke, og de ærværdige mænd Holger, provst, Henrik, dekan, Knud,
ærkedegn, alle af vor kirke i Lund, broder Jens, udvalgt abbed for Alle
helgensklostret nær Lund, Niels Jensen, dekan, magister Hemming, ærke
degn i Roskilde, broder Skjalm, abbed i Æbelholt, broder Jakob, abbed i
Ringsted, Roskilde stift, broder Peder, abbed i Essenbæk, herrerne Povl,
provst, Jens, kantor ved kirken i Århus, herr Vilhelm, prior for nonne
klostret i Randers i samme Århus stift, magister Niels Sehested, provst
i Slesvig, herr Morten, provst, broder Anders, prior ved kirken i Odense,
Peder Gammel, provst for Lolland i samme Odense stift, brødrene Oluf,
provst, og Hildebrand, prior ved Børglum kirke, og provst Mogens i Vend
syssel, hvis segl tillige med vort segl er hængt under dette brev.
1) Matth. 22, 21. — 2) jf. c. 4 X De immunitate III 49; c. 3 VI De immunitate III
23. — 3) afskriften i Lundebogen og Århusbogen tilføjer: sårer, lemlæster eller dræber. —
4) ssts. tilføjes: og ofte gribes de voldeligt på disse steder og føres bort. — 5) d.v.s. af asylret
ten. — 6) c. 14 C X qu. 1. Teksten er usammenhængende, da det anførte citat er ufuld
stændigt gengivet. Det lyder: Vi nedlægger absolut forbud imod og forbyder enhver un
der trusel om forbandelse, at lægfolk tager ofringerne. Og med apostolisk myndighed
forbyder vi, at kirkerne befæstes af lægfolk eller bringes i trældom. — 7) Lundebogen og
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Århusbogen tilføjer: hvis det er hans ejendom, eller han har det i pant eller har erhvervet det på
anden måde. Slesvig kapitels eksemplar (Ulrik Petersens afskrift) har: i hvilket han har ejen
dom eller adkomst på anden måde. — 8) Lundebogen, Århusbogen og Ulrik Petersen til
føjer: og ikke blot der, hvor en sådan misdæder har sin bopæl, gør ophold eller åbenlyst rejser igennem
og for tre dage efter hans bortrejse, men over hele området, som kaldes herred, i hvilket omtalte steder
er beliggende, skal gudstjenesten høre op. — 9) jf. DRB I 6, 1230 udateret— 10) Lunde
bogen og Århusbogen tilføjer: inden for de gejstlige grader. — 11) jf. DRB I 5 nr. 209. —
12) jf. c. 9 VI De sententia excommunicationis suspensionis et interdicti V 11, smign.
DRB II 1 nr. 54. — 13) c. 32 C II qu. 7. — 14) c. 9 G XXIII qu. 3. — 15) jf. Psalm.
150, 1. — 16) antifon, forfattet før 1100. Teksten trykt Migne, Pat. lat. vol. 184, col.
1059. — 17) jf- Middelalderens danske Bønnebøger I p. 22. — 18) jf. Middelalderens
danske Bønnebøger I p. 73. — 19) jf. c. 1 Extrav. com. De celebratione missarum III
11. — 20) jf. Middelalderens danske Bønnebøger I p. 27. — 21) jf. c. 1 Extrav. com. De
celebratione missarum III 11. — 22) jf. Middelalderens danske Bønnebøger I p. 74.

1345. 9. maj. Helsingborg.

154

Ærkebiskop Peder af Lund bestemmer med samtykke af Danmarks øvrige bisper,

at hvis en biskop bliver fordrevet fra sit stift, skal der ydes ham et årligt tilskud på
120 mark sølv, og fastsætter hvert enkelt stifts bidrag.
Original i det svenske rigsarkiv (kapitlet i Lunds eksemplar) og i det danske rigsarkiv (kapitlet i
Roskildes eksemplar).

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, til
hvem nærværende mødes bestemmelser når, hilsen med alles frelser.
Selv om vi ikke formår at fatte det guddommelige forsyn, som ikke fejler
i sine afgørelser, eftersom det jo alene er Guds sag at forstå dette, ønsker vi
dog, så godt vi kan, at efterligne klogskaben hos den godsforvalter, som
Herren anbefaler i evangeliet, og som, medens han endnu var i sit embede,
efter Herrens formaning lagde vægt på klogt at drage omsorg for sig selv1),
og derfor bestemmer og fastsætter vi ubrydeligt på dette møde i Helsing
borg efter vore brødre og medbiskoppers enstemmige råd og samtykke, at
når som helst en af biskopperne i vort stift ved verdslig magt mod lov og
ret måtte blive fordrevet eller forjaget fra sit stift, da skal han årligt under
støttes af os og hans andre medbrødre, biskopperne i vor kirkeprovins, med
en sum af 120 mark lødigt sølv af kølnsk vægt, for at han ikke skal være
tvunget til ynkeligt at være udsat for åbenlyst tiggeri til skam for præla
terne. Denne sum er med alle vore brødre og medbiskoppers samtykke
og billigelse enstemmigt fordelt og særskilt pålagt hvert bispesæde, idet
herr ærkebiskoppen og biskopperne i samme kirkeprovins, de nuværende
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og de til enhver tid værende, forpligtede ved den aflagte ed og bundet af
den højtidelige edelige forsikring, vi indbyrdes har givet og lovet, på føl
gende måde efter anmodning af en sådan fordreven biskop eller efter der
om lovligt fremsat krav fra hans befuldmægtigedes side, til ham selv eller
hans visse bud uden vanskeligheder og svig hvert år skal anvise og sende
(efterfølgende beløb)2) for deres kirkers vedkommende, nemlig ærkebi
skoppen af Lund 25 mark lødigt sølv, biskoppen i Slesvig lige så meget,
biskoppen i Ribe 15 mark, biskoppen i Roskilde 15 mark, biskoppen i År
hus 12 mark, biskoppen i Børglum 12 mark, biskoppen i Odense 8 mark
og biskoppen i Viborg 8 mark, at erlægge kvartalsvis (i rater) så længe
landflygtigheden varer. For at ikke nærværende heldbringende bestemmelse
skal give anledning til trætte eller spidsfindigheder, har vi ladet dette brev
bestyrke ikke alene ved vort segls befæstelse, men også ved vore andre
brødres og medbiskoppers segl, nemlig Svend af Århus, broder Niels af
Odense, Anders af Børglum, Jakob af Roskilde, Peder af Viborg og magi
ster Peder, udvalgt og bekræftet til Ribe kirke, som frivilligt har forpligtet
sig og deres efterfølgere til denne fromme og hæderlige ydelse. Forhandlet
og givet i Helsingborg i det Herrens år 1345 den 9. maj.
1) jf. Lukas 16, 8—9. — 2) den latinske tekst er anakolutisk.
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1345. 10. maj.

Peder, ærkebiskop af Lund, bisperne Svend af Århus, Niels af Odense, Anders af
Børglum, Jakob af Roskilde og Peder af Viborg giver Dalum kloster et afladsbrev.

Referat af Hamsfort.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Svend
af Århus, broder Niels af Odense, Anders af Børglum, Jakob af Ros
kilde, Peder af Viborg, af samme nåde biskopper, tilstår Dalum kloster af
lad. I det Herrens år 1345 tirsdagen inden ottendedagen efter Kristi Him
melfart.
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1345. 14. maj. Helsingborg.

Ærkebiskop Peder af Lund og bisperne Svend af Århus, Niels af Odense, Anders

af Børglum, Jakob af Roskilde eftergiver alle, der yder bidrag til St. Knuds kirke i
Odense eller deltager i gudstjenesten der, 40 dage af dem dem pålagte kirkebod.

123

15- maj I345

Nr. 157

Referat af Hamsfort.

1345.. kom Peder, ærkebiskop af Lund, og biskopperne Svend af År
hus, Niels Jonsen af Odense, Anders af Børglum, Jakob Povlsen af Ros
kilde og Peder af Viborg til Helsingborg...... og efter beretning af biskop
Niels henvendte de deres opmærksomhed på Knudskirken i Odenses knap
hed på indtægter og fattigdom, idet dens egne midler på ingen måde
strakte til fuldførelse af den for mange år siden påbegyndte kirkebyg
ning uden velvilligt bidrag fra de fromme. Derfor gav de gavmildt i et brev,
affattet den 14. maj, som var dagen før pinse, alle, som vilde gøre sig for
tjent af Knudskirken, indtil 40 dages tilgivelse for synder; også de, som
angrede deres forseelser, eller som ydede deres sonoffer1) efter at have af
lagt tilståelse om alle deres ugerninger over for en præst og (knuds) broder,
eller som for andagtens skyld eller for at aflægge et fromt løfte søgte til kir
ken, overværede de fromme forsamlinger, de højtidelige ofringer og besvær
gelser på højtidsdagene og ydede sonoffer for de afdødes sjæle, eller som un
der den nye overtro tilbad den til Vorherre Kristus viede offerkage og brød
kurven under det liturgiske mysterium foran helgenbillederne, eller som
fulgte præsten, der på et fad ombar offerkagen og den hellige olie, ydede
bidrag til kirkens bygning, opsatte småbilleder, frembar deres ofringer
eller skænkede gods i deres testamente, eller som under den sildige klokke
ringning (den skik, oprindelig hentet fra Rom, groede da frem) tre gange
fremsagde den af Vorherre Kristus overleverede bøn2) og fremførte bøn
nen til Vor Frue3), den store moder4), og som under knæfald bad til den
udødelige Gud for det kristne samfunds ro og fred og for det danske folks
trivsel, blev befriet for sjælelige brøster og fordærv og fik tilgivelse.
1) her som andetsteds i brevet omskriver Hamsfort den kristne terminologi med glo
ser og begreber fra den romerske religion. — 2) d.v.s. Fader Vor. — 3) Ave Maria. —
4) Hamsfort anvender udtrykket Magna Mater, der i romersk religion betyder Kybele.

1345. 15. maj. Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lund tilstiller biskop Peder af Ribe en afskrift af pave Clemens 6.s rundskrivelser af 1343 30. september og 1343 1. december om korstog mod

tyrkerne.
Original i rigsarkivet.

Nr. 158

15-—maj 1345
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eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til sin ærvær
dige broder i Kristus herr Peder, biskop af Ribe, i oprigtig hengiven
hed og med påbud om fast overholdelse af apostoliske befalinger.
I skal vide, ærværdige broder, at vi med den ærbødighed, som sømmer
sig, har modtaget to breve fra vor høj hellige fader og herre, herr pave Clemens 6., stilet til os og Eder og vore andre lydbisper, det ene med hans
ægte blysegl i silketråde, det andet med hans ægte blysegl i hampesnor,
og overbragt os af samme herre paves løbere, Petrus de Vasanhaco og
Jakob Rebulli fra Beziers; det første med seglet i silketrådene havde føl
gende ordlyd: Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v., se DRB. III
1 nr. 371). Men ordlyden af det andet brev med seglet i hampesnor var
som følger: Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v., se DRB. III 1
nr. 401). Efter at vi, ærkebiskoppen af Lund, har set og forstået disse apo
stoliske breve, har vi i overenstemmelse med det os tilstillede pavelige på
bud befalet, at der med omhu skulde tages en afskrift af dem, at oversende
til Eder under vort segl og med nedennævnte offentlige notars under
skrift og sædvanlige mærke. Dette er forhandlet i vort kapel på Lunde
gård under vort segl i året 1345 efter Herrens fødsel pinsedag i nærværelse
af de gode mænd Hågen, kannik i Lund, og Peder Iversen, kannik i Ribe,
Niels Pedersen, sognepræst i Ramdala i vort Lundestift, Niels Josefsen og
Jens Nielsen fra Åby, lægfolk i samme stift, hvilke var stævnet og anmodet
om at bevidne fornævnte.
(Notarmærke) Og jeg Tyge Turesen, gejstlig i Lundestift, kejserligt au
toriseret notar, var sammen med de fornævnte vidner til stede, da der,
som forudskikket, af ovennævnte herre, ærkebiskoppen af Lund, blev givet
mig pålæg om at afskrive de apostoliske breve, og jeg har ladet disse breve
afskrive ved Didrik Tygesen, gejstlig fra Roskilde stift, og har efter en
omhyggelig sammenligning af afskriften med originalerne, underskrevet
det og på opfordring mærket det med mit sædvanlige mærke til vidnesbyrd
om det foranstående.

P
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1345. 15—21. maj.

Biskopperne af Roskilde og Ribe eftergiver dem, der besøger St.Hans kirke i

Lund, 80 dages kirkebod.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

i g. maj 1345
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Nr. 160

iskoppen i Roskilde ved navn Jakob og biskoppen i Ribe ved navn
Peder udsteder indulgensbrev, hvorved de eftergiver dem, der flittigt
besøger evangelisten St. Johannes kirke, 80 dages kirkebod. Givet i pinse
ugen 1345.

B

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ndulgensbrev udstedt af Jakob af Roskilde og Peder af Ribe, biskopper,
1345 til dem, der flittigt besøger Hospitalskirken.

I

1345. 16. maj. Hads herredsting.

159

Tingsvidne af Hads herredsting, at Peder Povlsen har ydet Jens Barnsen fuld
mandebodfor drabet af dennes søn Niels Høg.

Original i rigsarkivet.

nud Ivansen, Niels Jensen af Ullerup, Jens Mørk, Mads Stensen,
. Mogens Ørting, Ove Jensen og Jens Pallesen til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1345 dagen efter pinse fremstod for
os og mange andre troværdige mænd på Hads herredsting en vis Jens
Barnsen og erkendte udtrykkeligt at have modtaget og helt oppebåret den
fulde bod af nærværende brevviser Peder Povlsen for sin Søn Niels Høgs
død. For dennes død lod nævnte Jens Barn omtalte Peder Povlsen være
fuldstændig fri, idet han lovede ham fuld sikkerhed, som kaldes orfejde. At
vi har set og hørt dette, bevidner vi enstemmigt under vore segl. Givet
ovennævnte år, dag og sted.

K

1347 17. maj, Reg. Dan, nr. *1936; brevet er uægte se DRB. II 12 nr. 213.

1345. 19. maj. Villeneuve.

160

Peder Gødesen fra Ribe stift ansøger pave Clemens 6. om dispensation for uægte
fødsel.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

Nr. 161

8. juni 1345
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erefter følger de som søger om, at der barmhjertigt meddeles dem dis
pensation for den mangel ved deres fødsel2), som de lider under ved
at være født af præster og ugifte kvinder, så at de uanset denne mangel
kan forfremmes til de hellige grader og opnå et kirkeligt beneficium, end
også med sjælesorg..... Peder Gødesen, Ribe stift,........ Lad det ske, R(oger)3) for disse fem, R(oger) ..... Uden læsning4) R(oger). Givet i Ville
neuve, Avignon stift, den 19. maj i vort (pontifikats) fjerde år.

D

1) d. v.s. de i den pavelige rotulus opførte ansøgere. — 2) se DRB 3. rk. I nr. 224 note
1. — 3) se DRB 3. rk. I nr. 402 note 3. — 4) d.v.s. at det bevilgede brev ikke skulde
forelægges paven på ny.
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1345. 8. juni. Stralsund.

Rådet i Anklam overdrager rådet i Stralsund og Demmin at afgøre Anklams stri
digheder med Greifswald om et fed i Falsterbo.
Afskrift i Greifswald.

i rådmænd i staden Anklam erkender og erklærer åbenbart med dette
brev over for alle, at vi har overladt de ærlige mænd, rådmændene i
Stralsund og rådmændene i Demmin, at undersøge striden mellem de ær
lige mænd, rådmændene i Greifswald og os angående et område i Falster
bo, kaldet fed, og efter forudgående overvejelse betror vi dem med dette
brev at træffe endelig afgørelse i alle sager, som er opstået som følge af
samme strid, således at alt, hvad de måtte sige og erklære for sand ret i
denne sag, skal vi overholde som kærkomment og dyrebart til evig tid. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Stralsund i
det Herrens år 1345 onsdag før apostlen St. Barnabas’ dag.

V
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1345. 15. juni.

Peder Ludvigsen pantsætter to parter i Hald og andet gods til Niels Bugge.

Viborg stifts registratur, A (1540'erne).

t brev på latin, at Peder Ludvigsen har pantsat Niels Bugge to parter
i Hald med noget mere gods i Nørlyng herred, Sønderlyng herred
etc. Med datering i det Herrens år 1345 på helgenerne Vitus’ og Modestus’ dag.

E

19-juni 1345
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Nr. 164

Viborg stifts registratur, B (1574).

eder Ludvigsens pantebrev givet herr Niels Bugge på en sum penge og
en part i Hald til underpant.

P

1345. 17. juni.

163

Peder Vendelbo, ridder, pantsætter en gård i Langå til Jens Ovesen.

Original i rigsarkivet.

eder Vendelbo, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg skylder nærværende brevviser Jens
Ovesen to mark lødigt sølv at betale fuldt ud til førstkommende St. Mor
tens dag, for hvilke penge jeg med dette brev pantsætter ham min gård i
Langå, som Peder Jyde bor på, på denne tilføjede betingelse, at hvis jeg
svigter med betalingen til føromtalte termin, så skal samme Jens årligt op
pebære to øre korn af gårdens indtægter til sit brug, indtil nævnte gård
frit løses fra ham for de ovennævnte penge. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd
Lars Hvas, Niels Jensen af Løjstrup, Jens Brandsen og Peder Jensen af
Torup. Givet i det Herrens år 1345 på den hellige abbed Botulfs dag.

P

1345. 19. juni. Helsingborg.

164

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne erklærer, at han hvert år vil udbetale
junkerne Ludolf og Robert af Namur 200 mark lødigt sølv af torv og marked i Skanør
som løn for den tjeneste, de i fremtiden vil yde ham.

Original i Bruxelles.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det skal være vitterligt, at vi har besluttet hvert år at
udbetale vore kære brødre1), junkerne Ludolf og Robert af Namur, nær
værende brevvisere, 200 mark lødigt sølv i kølnsk vægt for den tjeneste, de
i fremtiden skal yde os, at betale årligt fuldt ud af vort torv og marked i
Skanør til dem eller deres sendemænd af vor nuværende foged eller den,

M

Nr. 165

24. juni 1345
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der til enhver tid måtte være foged der. Til fast vidnesbyrd herom er vort
segl blevet hængt under dette brev. Givet på vor borg Helsingborg under
vort segl i det Herrens år 1345 søndagen næst før St. Hans dag.
1) d.v.s. hans svogre.
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1345. 24. juni. Djurs Nørreherredsting.

Tingsvidne af Djurs Nørreherredsting om skiftet efter Niels Gris.
Original i rigsarkivet.

ens Mogensen af Skærsø, Peder Mols, Niels Madsen, Jens Mikkelsen af
Revn, Jakob Mikkelsen, Niels Larsen af Virup, Anders Jakobsen,
Peder Mogensen, Hartvig Lunov og Klaus Skiernov til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel fremtidige som nutidige, at vi var til
stede, så og i sandhed hørte, at skiftet af godset, foretaget af Niels Gris’
arvinger efter samme Niels’ død, foregik og fandt sted på følgende måde.
For det første skulde Vogn Pedersen have to mark guld jord igen i Mejlgårds mark, som kaldes Balsager, og tre mark guldjord i Dybkærmark som
erstatning for gods, som Niels Gris tidligere havde solgt og afhændet af
sin hustrus gods. Fremdeles blev det afgjort mellem nævnte arvinger, at
enhver af de nævnte arvinger efter Niels Gris skulde modtage og oppebære
hver sin lod af det pantsatte gods, alt efter arvens størrelse, når først det
blev indløst. Fremdeles arvede samme Vogn Pedersen med sin hustru en
sønnelod i jorden i Skærbæk med skove og de enkelte tilliggender. Denne
lod solgte samme Vogn til Peder Markvardsen for fjorten mark sølv, af
hvilke Vogn straks fik og oppebar de seks mark sølv i rede penge, medens
nævnte Peder til næste pinse skulde betale de resterende otte mark sølv til
nævnte Vogn eller hans visse bud, som førte hans åbne brev med kvitte
ring med sig, og hvis nævnte bud ikke vovede trygt at medtage de otte
mark sølv, skulde samme Peder sikre nævnte bud hans rejse til Randers
eller længere, hvis det blev nødvendigt, således som ven med rette skal
gøre overfor ven. Fremdeles lovede samme Vogn tillige med Peder Mols
og Peder Mogensen under aflæggelse af korporlig ed og med sammenlagte
hænder fast, at samme Vogn inden førstkommende askeonsdag på Djurs
Nørreherreds ting, Viborg landsting eller for herr kongen uden nogen

J
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form for svig og uden al forhaling og udsættelse skulde tilskøde nævnte
Peder Markvardsen nævnte sønnelod i Skærbæk som ovenfor nævnt og
hjemle dem for krav fra hvem som helst. Hvilket vi endrægtigt med sand
færdige ord bevidner overfor alle, hvem det angår eller vil kunne angå.
Givet under vore segl i det Herrens år 1345 St.Hans dag.

1345. 25. juni. Reval.

166

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster privilegierne for kirken, bispen og kapitlet
i Reval.

Afskrift i rigsarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands
hertug, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt2) for alle, at vi godkender og med dette brev bekræfter
alle rettigheder, friheder og privilegier, som er tilstået Vor Frue kirke på
vor borg i Reval, bispen og kapitlet sammesteds af hvilken som helst af
vore forgængere, de Danskes konger, med alle de nådesbevisninger, som
frit er indrømmet og tilstået samme kirke, biskop og kapitel af vore for
nævnte forgængere. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 dagen efter St. Hans
dag med herr Stig Andersen, høvedsmand for vort land Estland, som vidne.

V

1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2. — 2) jf. DRB II 9 nr. 208.

1345. 3. juli. Skanninge.

167

Kong Magnus af Sverige giver Lars Jonsen låsebrev på hovedgården i Gyrdhelykke i Villands herred.

Afskrift i Lundebogen.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Lars Jonsen en hoved
gård i Gjyrdhelykke i Villands herred med gårde og tofter i Ivetofta til evig
og retmæssig besiddelse, således som dette gods er tildømt ham ved vore
fire tidligere breve, og uden at noget brev fra os strider derimod, gårde,
på hvilke Gyrith, enke efter Jens, Kønike, Konstantin, Torsten, Maie og

M

3. Række II.
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Nr. 168

4. juli 1345

13°

Fader Belde boede, og gods, som samme Lars ved retmæssigt pant og skød
ning i sin helhed havde erhvervet i form af forvedspant1) af Esbern Svend
sen, hvorpå han senere pantsatte det til Jens Ubbesen for en sum penge
og atter på lovlig vis indløste det til de mellem dem aftalte terminer, så
ledes som det udførligt indeholdes i de derom affattede åbne breve2). Vi
forbyder bestemt og strengt, at nogen fordrister sig til at befatte sig med
nævnte gods eller noget som helst af dets tilliggender mod nævnte Lars’
vilje og samtykke, såfremt han ønsker at nyde vor nåde ukrænket, og idet
vi sætter evig tielse på denne sag. Givet i Skånninge i det Herrens år 1345
søndagen før ottendedagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag under
vort segl.
1) d.v.s. som et pant, der ikke er indløst til rette termin. — 2) jf. DRB II 8 nr. 90,
10 nr. 384, 11 nr. 23 og III 1 nr. 397 og 400.

1345. 4. juli. Avignon.

168

Johannes, ærkebiskop af Edessa, og 11 andre bisper giver Østofte kirke et indulgensbrev.
Indberetning til Ole Worm på det kongelige bibliotek.

stofte kirke...... dens gamle navn er St. Peders kirke, indviet under
pave Clemens 6., pave i Rom, af Johannes, ærkebiskop af Edessa1)
og 11 andre bisper og helliget St. Peder i året 1345 den 4. juli i hans 4.
paveår, som et stort pergaments pavebrev med 12 bispers navne og ved
hængende segl, givet og skrevet i Avignon, år og dag som ovenfor, viser.

Ø

1) titulært bispedømme. Det refererede brev har sandsynligvis tilstået Østofte kirke
visse afladsrettigheder.

1345. 8. juli. Avignon.
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Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer ærkebiskop
Peder af Lund for betaling af resten af hans servispenge.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

aspard o.s.v.1) til alle o.s.v.1), at den ærværdige fader i Kristus, herr
Peder, ærkebiskop af Lund i Danmark ved den gode mand, herr
Mads Pedersen, kannik i Lund, til rette tid ifølge de ham tilståede udsæt-

G

25. juli 1345
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teiser har ladet indbetale 1000 guldfloriner til vor herre pavens kammer
som rest af sit servitium commune2), som han skyldte fornævnte kammer,
og desuden 222 guldfloriner, 5 skilling og 4 denarer i Avignonmønt som
rest af de fire servitier til samme vor herres husstand og tjenerskab3), hvilke
penge indbetaltes til ovennævnte kammers klerke o.s.v.1) Vi frigør o.s.v.1)
Givet i Avignon den 8. juli i fornævnte år, indikation og pontifikat4).
1) jf. nr. 39. — 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. — 3) jf. DRB II 4 nr. 305 note 3. — 4)
1345 i den 13. indiktion i pave Clemens 6.s fjerde pontifikatsår.

[1345. 15. juli—21. september]1).

170

Nicolaus Helperich overgiver Amdi Pedersen fra Åbenrå et sølvhostiegemme be
stemt for denne by.
Wismar byarkiv, Zeugebuch.

icolaus Helperich overgav i min2) nærværelse Amdi Pedersen fra
Åbenrå et sølvhostiegemme, i hvilket hostien skal opbevares. Samme
Amdi anerkendte også, at han modtog dette hostiegemme til brug for
omtalte by.

N

1) dateringen fremgår af notitsens placering mellem notitser dateret 15. juli og 21.
september 1345. — 2) d.v.s. stadsskriveren.

1345 17. juli, Reg. Dan. nr. *1941: Er en forordning af kong Magnus for
Sverige angående frelse, rusttjeneste, våbensyn, morgengave, bryllupsfester,
retterting m. m. Om våbensynet hedder det, at det for Hallands vedkom
mende skal holdes »i Falkenberg af begge Halland, det nordlige og sydlige.«

1345. 25. juli. Reval.

171

Kong Valdemar 4. Atterdag giver Narva samme privilegier som Reval.
Afskrift i Revalarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands her
tug, til alle, som får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evinde
lig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi tager vore elskede
indbyggere i Narva sammen med byområdet og deres gods med tilhørende

V
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31. juli 1345
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husstande under vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem, idet
vi tilstår dem alle de samme friheder, nådesbevisninger og retsregler,
som vore højtelskede borgere i Reval friest muligt brugte og nød i vor
højtelskede bedstefaders, herr Eriks tid — fordum de Danskes berømmelige
konge, god ihukommelse —, og idet det er vor vilje, at disse deres privile
gier, friheder, nådesbevisninger og nedskrevne retsregler skal opnå be
styrkelse og have fast og varig gyldighed til evig tid. Vi tilstår dem dette
til fri og evindelig besiddelse sammen med agre, enge, græsgange, skove,
vandløb og fiskesteder oven for og neden for vor borg sammesteds med
forkøbsret til fangsten af ål og med alle rettigheder og tilliggender hertil,
således som de frit besad dem af vore forgængere i gamle dage. Det er
ligeledes vor vilje, at ingen købmand på nogen måde skal drive handel
oven for det vand, som kaldes Luga, medmindre han fortsat nyder borgens
og vor oftnævnte bys gunst. Vi tilføjer desuden den betingelse, at hvis før
omtalte by skulde blive ødelagt af russerne, så skal de med deres huse og
bygninger flytte til forstaden ved vor oftnævnte borg og der opføre deres
hytter og huse med øvrige bygninger og til evig tid råde over og have dem
der. Og enhver rettighed, som de indtil nu har haft på det gamle sted,
skal de til evig tid have frit og ukæret i forstaden uden noget krav fra os
og vore efterfølgere. Derfor forbyder vi strengt og bestemt under vor nådes
fortabelse, at nogen af vore fogeder og deres officialer eller nogen anden,
hvilken stilling eller stand han end indtager, drister sig til på nogen nåde
at antaste dem eller nogen af deres undergivne på gods eller person imod
denne nådesbevisning, som er tilstået dem af os, såfremt de vil undgå vor
vrede eller kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl
hænge under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 på apostlen
St.Jakobs dag med herr Stig Andersen, vor høvedsmand i Reval og højt
elskede råd, som vidne.
1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2.
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1345. 31. juli. Avignon.

Pave Clemens 6. tillader biskop Jakob af Roskilde at lade en dertil egnet præst

genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.
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r I 1il vor ærværdige broder Jakob, biskop af Roskilde, hilsen o.s.v.
JL Vi giver gerne velvilligt samtykke til Dine fromme bønner og indrøm

mer Dig nådigt, hvad der vides at bringe Dig fred og ro. Da det nu, såle
des som det fra Din side er forelagt os, ofte hænder, at kirker og kirkegårde
i Din stad og Dit stift vanhelliges ved udgydelse af blod eller sæd, og Du
ikke godt selv kan genindvie dem, har Du ydmygt bønfaldet os om at vær
diges til at forsyne Dig med et passende middel herimod. Vi imødekommer
derfor Dine bønner og giver Dig med dette brevs myndighed fuldmagt til
at lade omtalte kirker og kirkegårde genindvie af en egnet præst, så ofte
som det behøves, idet vievandet forinden, som skik er, velsignes af Dig el
ler en anden biskop. Vi vil dog, at der ikke herved for fremtiden skal ske
noget afbræk i den bestemmelse1), som foreskriver, at kun biskopper kan
foretage det, hvorfor denne bestemmelse ingenlunde skal gælde efter et
tidsrum af fem år. Givet i Avignon den 31. juli i vort (pontifikats) fjerde
år.
1) jf. c. 9 X de consecratione ecclesie III 40.
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Henrik Stettin og Henrik Hohenwart står inde for, at visse købmænd fra Kalund
borg ikke vil rejse klage over det gods, der er frataget dem i Wismars havn af Lübeck
og Rostocks folk.

Originalnotits i Wismars Stadtbuch.

err Henrik Stettin og Henrik Hohenwart står over for mine herrer
rådmænd med sammenlagte hænder inde for de købmænd fra Ka
lundborg, hvis gods er blevet dem berøvet i vor havn af folk fra Lübeck
og Rostock1), således at ingen klage over nævnte gods, der er frataget
dem, eller over nogen vold eller uret, der da er påført dem, for fremtiden
på nogen måde skal rejses hverken af dem eller af nogen af deres eller i
deres navn mod nogen som helst personer. De står udtrykkeligt inde for
Köneke Schütt. Tode og Hermeke Schütt vil holde herr Henrik og Hen
rik skadesløse. Forhandlet år (13)45 lørdagen før Marie himmelfartsdag.

H

1) jf. nr. 174.
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[1345 omkring 13. august]1).

Staden Wismars udsending klager over, at kogger fra Lübeck og Rostock har ud

plyndret danske købmænd i Gollwitz' havn, skønt der var lovet dem lejde og beskyt

telse; som følge heraf har Wismar måttetyde dem erstatning for tab af varer og skib

og forlanger derfor skadesløsholdelse af Lübeck og Rostock.
Aktstykke i Lübeck Staatsarchiv.

ine herrer, rådmændene i Wismar, fremfører følgende klage mod
herrerne i Lübeck og Rostock. For nylig, da stæderne til forsvar af
havet og købmanden havde udrustet kogger tillige med væbnede leje
tropper, kom nævnte herrer i Lübecks og Rostocks kogger til Gollwitz’
havn, og mine herrers kogge kom i samme ærinde dertil. Medens de lå
der for at købe proviant, kom redelige købmænd, nemlig bymænd fra Fyn,
Langeland, Ålborg og Kalundborg, til mine herrers havn og lå der nogen
tid nær staden med deres skibe og handelsvarer, som de førte med sig fra
staden Lübeck. Men nogle af dem, nemlig købmænd fra Kalundborg, bad
mine herrer om lejde, og mine herrer gav dem lejde mod uretfærdig vold,
men ikke mod tyveri, plyndring og anden misgerning. Siden overfaldt de
herrer i Lübeck og Rostocks høvedsmænd og lejetropper, som var udsendt
for at forsvare søen og hansekøbmændene mod vold, med væbnet hånd
nævnte redelige købmænd i mine herrers havn til trods for, at disse købmænd
var under deres jurisdiktion og frihed og under deres lejde og sikkerhed,
og de tog dem som misdædere til fange og bandt dem og holdt dem fangne
i lænker og berøvede ikke alene dem, men også flere af vore borgere deres
gods. Da mine herrer blev klar herover, bedrøvedes de i ikke ringe grad
og sendte deres edssvorne stadstjener til dem og lod dem meddele, at for
nævnte var redelige og agtværdige købmænd, at de var kommet fra staden
Lübeck med deres handelsvarer, at de havde frit lejde og sikkerhed mod
vold af mine herrer, fremdeles at rådmændene lod sig udbede hos dem, at
de under lejde skulde komme til møde med dem personlig; thi de vilde
forskaffe dem, hvad der måtte være retfærdigt, hos de nævnte købmænd
med hensyn til alt det, som de ville anklage dem for. Men disse, der ikke
gav agt på dette, svarede stolt nævnte edssvorne sendemand, at de ikke
var forpligtet til at forhandle derom med mine herrer, og at de ikke vilde
komme til møde med dem. Efter at dette svar var meddelt mine herrer,
ønskede mine herrer at besejre deres stolthed med det gode og sendte mine
herrer Henrik af Sülten og Gerding til dem i Gollwitz’ havn og lod dem
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underrette om alt det fornævnte, nemlig at de var redelige købmænd, bymænd fra fornævnte steder, og at de var kommet fra Lübeck, og at de havde
lejde og sikkerhed af dem, og bad dem om under lejde at komme til møde
med dem, — eftersom de i mine herrers navn har stillet dem sikkerhed
herfor, — og godtage, hvad den lybske ret måtte foreskrive; men hvis de
ikke vilde godtage dette i nærværelse af disse mine herrer, vilde de sende
bud tillige med disse til herrerne i Lübeck og Rostock, og hvad disse måtte
sige, vilde de fuldt forskaffe dem. Men nævnte høvedsmand og lejetropper
for de nævnte herrer i Lübeck og Rostock svarede efter overlæg disse mine
herrers sendemænd, at de gerne den følgende dag vilde komme til møde
med mine herrer og svare for alt i overenstemmelse med deres vilje. Men
som mine herrers nævnte sendemænd om aftenen vendte tilbage fra disse,
opbrændte nævnte høvedsmænd og lejetropper samme nat et skib og op
brød nogle tønder med øl og sønderrev nogle sække med humle og mel og
spredte humlen og melet omkring på kysten til begge sider, og de tog mine
herrers skipper, som til forsvar for købmanden og mine herrer stævnede
ud med sin skude, og stoppede hans hovede i en tønde med skibsbeg, som
på folkesproget hedder tjære, og sejlede deres vej med alt andet gods, til
hørende såvel vore borgere som nævnte købmænd. Da mine herrer der
efter havde erholdt flere påmindelser og endog trusler fra købmændene
fra Kalundborg og ligeledes fra de Danskes konge, hvis undersåtter de
var, overlod de i nærværelse af stædernes sendemænd deres sag med de
kalundborgske købmænd for begge parters vedkommende til herrerne i
Stralsund og Greifswald. Efter at disse herrer havde påhørt klager og svar,
afsagde de som retfærdig ret denne kendelse for mine herrer, at mine herrer
med rette skulde betale dem deres gods, eftersom det var blevet frataget
dem under deres lejde. De tilføjede, at de desuden med rette skulde be
tale dem deres gods, selv om fornævnte ikke havde været sikret af mine
herrer, eftersom det var blevet frataget dem ikke af sørøvere eller fjender,
men af mine herrers tilhængere og venner, og eftersom mine herrer havde
oplyst, at ifølge deres byvedtægt skulde alle købmænd være sikre i deres
havn Wismar. Ifølge denne kendelse betalte mine herrer fornævnte køb
mænd fra Kalundborg 100 mark lybsk. Ligeledes betalte de dem fra Fyn
og fra Ålborg og nogle fra Langeland, for hvem førnævnte kendelse blev
bekendt, mere end 60 mark lybsk. Mine herrer ved også for vist, at de
desuden skal betale alle dem, som de endnu ikke har betalt, alt, hvad der
er blevet frataget dem. Og de vilde heller ikke have tålt fornævnte vold
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og uret og foragt for 1000 mark. Derfor beder de om, at der må afsiges dem
en retfærdig dom af Eder i dette, eftersom de håber, at disse herrer i Lü
beck og Rostock skal tilbagegive dem alt, hvad der er udredet i fornævntes
navn og befri, kvittere og fritage dem for det, der skal udredes.
1) til datering jf. nr. 173.
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1345. 15. august. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger biskopperne af Roskilde, Ribe og Lübeck at banlyse

Henrik Rise fra Roskilde stift og hans medskyldige, som har udplyndret nogle lundensiske kanniker og gejstlige, der vendte hjem fra universitetet i Paris.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il de ærværdige brødre, biskopperne (Jakob) af Roskilde, (Peder) af
Ribe og (Johan) af Lübeck, hilsen o.s.v.
Det er for nylig af et klageskrift fra vore elskede sønner Absalon Absalonsen, Jon Nielsen, Jens Pedersen og Jakob Nielsen, kanniker i Lund, og
Lars Pedersen og Gunnar af Torrlösa, gejstlige i Lunds stift, kommet os
for øre, at Henrik Rise, lægmand i Roskilde stift, tillige med nogle andre
fra forskellige stifter, der er hans medskyldige heri, i ringeagt for Guds
kærlighed og med forbryderisk frækhed har formastet sig til at fange sam
me kanniker og klerke, da de ad søvejen var på tilbagerejsen til fædrelan
det fra universitetet i Paris, at han ikke har afholdt sig fra at lægge hånd
på dem, men har berøvet dem bøger og andre ting, som de førte med sig,
og at han formaster sig til at tilbageholde de således fangne i mere end et
år, ligesom han fører dem med sig fra sted til sted uden tanke for at give
dem friheden tilbage. Derfor er der på fornævnte kannikers og klerkes vegne
ydmygt blevet ansøgt os om, at vi vilde værdiges at sørge for dem med et
passende middel imod denne Henriks frækhed. Derfor pålægger vi Eder,
vore brødre, med apostolisk skrivelse, at I alle eller to eller en af Eder, per
sonligt eller ved en eller flere andre, efter at have indhentet sikker kundskab
om sådan håndspålæggelse, tilfangetagelse og tilbageholdelse, offentligt skal
banlyse samme Henrik og i almindelighed alle andre, hver og en, som holder
nævnte kanniker og klerke tilbage, uden adgang til appel i mellemtiden og
sørge for, at man skyr samkvem med dem, indtil de, som holder dem tilbage,
giver samme kanniker og klerke friheden tilbage, og indtil såvel fornævnte
Henrik som de andre fornævnte, der holder dem tilbage, giver de skade-
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lidte en passende erstatning, og med skriftligt vidnesbyrd fra Eder indfin
der sig ved det apostoliske sæde for at blive løst af banlysningen. Men med
hensyn til andre parter, da må I indstævne dem, påhøre dem, og idet I
ikke giver adgang til appel, føre sagen til gyldig afslutning og sørge for,
at Eders afgørelse ubrydeligt overholdes under trusel om kirkens straf.
Hvis de udmeldte vidner skulde undslå sig af hensyn til gunst, had eller
frygt, skal I under trusel om lignende straf uden at give adgang til appel
tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden. Givet i Avignon den
15. august i (vort pontifikats) 4. år.

1345. 16. august.

176

Jens Andersen af Husie skøder en gård i Hofterup til herr Bennike, kannik i Lund.

Original i det svenske rigsarkiv.

ens Andersen af Husie til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg i det Herrens år 1345 tirsdagen efter jomfru Ma
rias himmelfart offentligt på Harjager herredsting til evig og retmæssig be
siddelse har tilskødet den gode mand herr Bennike, kannik i Lund, en
mig tilhørende gård i Hofterup med agre, enge og alle dens tilliggender,
som jeg har fået med min elskede hustru, og hvorpå en vis Jakob Jonsen bor,
idet jeg med dette brev binder mig på tro og love til at hjemle samme herr
Bennike nævnte gård med alle dens tilliggender i overensstemmelse med
Skånes love og at frigøre den fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd
herom er mit segl tillige med min elskede svoger Niels Pedersens segl hængt
under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

J
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Pave Clemens 6. tillader ærkebiskop Peder af Lund at lade en dertil egnet præst

genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder, ærkebiskop Peder af Lund, hilsen o.s.v.
Vi giver velvilligt samtykke (------- )I)tidsrum af fem år. Givet i
Avignon den 19. august i vort 4. år.

T

1) for de forkortede formler se nr. 172.
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1345. 11. september. Reval.

Goswin, fungerende høvedsmand i Reval, erklarer, at det til Reval førte gods, der

tilhørte russeren Nazarie, der var blevet drabt, er udleveret til russeren Artemye Pametym og hans brødre.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Göttingen).

roder Goswin, fungerende høvedsmand i Reval, og desuden Henrik
v. Lechtes, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
.. Til bestyrkelse af og til klart vidnesbyrd om ovennævnte er vore
segl hængt under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 søndagen
før ottendedagen efter den glorrige jomfru Marias fødselsdag.

B
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1345. 13. september. Roskilde.

Biskop Jakob af Roskilde vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1233 23. ok
tober.
Original i den arnemagneanske samling.

akob, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set, læst og nøje undersøgt et åbent brev af den
stormægtige fyrste, herr Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge,
forseglet med hans ægte segl og ubeskadiget i enhver henseende, af føl
gende ordlyd: Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v.=
DRB II 4 nr. 187). At vi har set det, bevidner vi med forbehold af enhvers ret. Givet i Roskilde under vort segl i det Herrens år 1345 dagen før
det hellige kors’ ophøjelse.

J
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1345. 20. september. Villeneuve.

Pave Clemens 6. udnavner provsterne ved kirkerne i Stade og Eutin og skatme

steren ved kirken i Lübeck til varneherrer for biskop Henrik af Slesvig i tre år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner .. og .., provster ved kirkerne i Stade og Etuin,
Bremen og Lübeck stifter, og.., skatmester ved kirken i Lübeck, hilsen
o.s. v.

T
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Dertil har Gud sat os i spidsen for tjenerne i sin bolig, at vi viseligt, som
det sømmer sig en tro tjener, efter tid og lejlighed hjælper de enkelte med
den forsorg, der tiltrænges, og navnlig kommer dem til hjælp i deres nød,
skærmer dem i deres trængsel og frier dem fra undertrykkelse, hvem det er
betroet at tage del i kirkens omsorg, og som er blevet udmærkede med en
højere værdighed. Ved en klage fra vor ærværdige broder, biskop Henrik
af Slesvig, har vi bragt i erfaring, at nogle ærkebisper1), bisper og andre
prælater, klerke og gejstlige personer, såvel regelbundne som også ver
densgejstlige, og desuden hertuger, markgrever, grever, baroner, adelige,
riddere og lægfolk samt stads- og bysamfund, borge, landsbyer og andre
lokaliteter og desuden enkeltpersoner i forskellige andre områder har be
mægtiget sig og ladet lægge beslag på borge, landsbyer og andre lokalite
ter, jorder, huse, besiddelser, rettigheder og jurisdiktioner så vel som frug
ter, skatter, indkomster og afgifter og adskilligt andet rørligt og urørligt
gods, åndeligt og timeligt, der tilhører hans bispebord i Slesvig, og at de
tilbageholder det gods, de utilbørligt har tilegnet sig, eller hjælper dem,
der tilbageholder det, med råd, dåd eller gunst; at fremdeles nogle fra for
nævnte stæder, stifter og områder, som ikke gyser tilbage for at tage Her
rens navn forfængeligt, påfører samme biskop mangfoldigt besvær, uret,
og tab på deres fornævnte borge, landsbyer med flere lokaliteter, jorder,
huse, besiddelser, rettigheder og jurisdiktioner, frugter, skatter, indkom
ster og afgifter af samme og på alt andet rørligt og urørligt gods, åndeligt
og timeligt, og på andre ejendele, der tilhører samme bord. Derfor har
samme biskop ydmygt bønfaldet os om med faderlig omhu at sørge for
ham i den anledning, da det er såre vanskeligt for ham at tage sin tilflugt
til det apostoliske sæde for hver enkelt klage. Idet vi nu ønsker at hjælpe
samme biskop mod dem, der således plager ham med beslaglæggelse,
anmasselse, tilbageholdelse, besværing og uret, med et middel, hvorved
deres ubesindighed kan tugtes, og hvorved andre kan afskæres fra at begå
noget lignende, pålægger vi med apostolisk brev Eder, gode sønner, at I
eller to eller en af Eder personligt eller ved en eller flere andre, også hvis
de opholder sig uden for de områder, hvor I er udpeget som værneherrer
og dommere, yder fornævnte biskop et virksomt forsvars værn og ikke til
lader, at han utilbørligt besværes af disse eller nogen anden med hensyn
til disse ting eller med hensyn til andet gods og andre rettigheder, der til
hører fornævnte bord, eller at der påføres ham tynge eller tab eller uret,
idet I, når nævnte biskop eller hans vikarer eller befuldmægtigede eller
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een af disse kræver det, skal lade samme vederfares retslig fyldestgørelse
mod fornævnte og alle andre personer, hvad angår tilbagegivelse af disse
borge, landsbyer, jorder og andre lokaliteter, rettigheder, jurisdiktioner og
rørligt og urørligt gods samt af indtægter og afkastninger og alt andet gods,
og ligeledes med hensyn til enhver besværing og uret og ethvert tab både
nu og i fremtiden, således at I i de sager, som kræver retslig undersøgelse,
skal gå summarisk og uformelt frem uden offentlig og formelig rettergang,
medens I i andre tilfælde må handle, som sagens beskaffenhed kræver det.
Og når som helst, og så ofte som det kræves, skal I med vor myndighed
tugte dem, som således har plaget ham med beslaglæggelse, tilbagehol
delse, anmasselse, besværing og uret, og fremdeles andre genstridige og
opsætsige uanset deres værdighed, stilling, grad eller rang med kirkens
straf uden adgang til appel, idet I hertil, om fornødent, påkalder den
verdslige arms hjælp, uanset — salig ihukommelse — pave Bonifacius 8.s,
vor forgængers, forordning2), som fastsætter, at ingen må stævnes for en
domstol uden for sin stad og sit stift undtagen i visse bestemte sager, og i
disse ikke ud over een dagsrejse fra hans stifts grænse, og (hans forordning
om), at dommere og værneherrer3), som er beskikket af fornævnte sæde,
ikke må driste sig til at forfølge nogen som helst retsligt uden for den stad
eller det stift, hvortil de er beskikkede, eller overdrage deres myndighed
til en eller flere andre eller drage nogen for retten ud over een dagsrejse
fra deres stifts grænse — dog må ingen i kraft af dette brev drages for ret
ten ud over to dagsrejser4) —, eller at værneherrerne på ingen måde må
befatte sig med andet end åbenlys uret og krænkelse og hvad der ellers
behøver retslig undersøgelse, idet der er fastsat straf imod dem og deres
dertil indsatte befuldmægtigede, hvis de handler anderledes, og ligeledes
uanset alle andre forordninger af vore forgængere, de romerske paver, så
vel om beskikkede dommere og værneherrer som om, at der ikke må stævnes
ud over et vist antal personer for retten, eller andre edikter, som på nogen
måde kunde hindre Eders jurisdiktion eller myndighed og dennes fri ud
øvelse i denne sag, og fremdeles uanset om nogen i fællesskab eller hver
for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan rammes af ban
lysning, suspension eller interdikt og ikke kan stævnes for retten uden for
eller ud over bestemte steder ved apostolisk brev, som ikke fuldt ud, ud
trykkeligt og ord for ord omtaler den bevilling og nævner dem selv, de
res stiftelser, ordener og navne, og uanset enhver anden almindelig eller
særlig bevilling fra nævnte sæde, af hvad ordlyd den end er, hvorved ud-
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øvelsen af Eders jurisdiktion i denne sag på nogen måde kan antastes, når
den ikke udtrykkeligt og fuldt ud er optaget i dette brev, og af hvilken og af
hvis fulde ordlyd der ord for ord skal finde særlig omtale sted i vort brev.
Men det er vor vilje, og vi fastsætter med apostolisk myndighed, at enhver
af Eder kan forfølge en sag, også hvis den er påbegyndt af en anden, selv
om han, som har påbegyndt den, ikke er afskåret ved nogen kanonisk
hindring5), og at varig fuldmagt og jurisdiktion fra dags dato er tildelt Eder og enhver af Eder i alle forudskikkede sager og hver enkelt af dem, på
begyndte eller ikke påbegyndte, nutidige eller fremtidige, for at I kan gå
frem med en sådan kraft og fasthed i alle de forudskikkede, påbegyndte
og ikke påbegyndte, nutidige eller fremtidige sager og til fordel for de for
ud omtalte, som om de fornævnte sager, alle som een, var påbegyndt af
Eder, og som om det ved stævning eller på anden måde var udtrykt, at
Eders jurisdiktion på lovlig vis havde varig gyldighed i alle fornævnte sa
ger, uanset fornævnte forordning om værneherrer3) og enhver anden for
ordning, der går herimod, dog at dette brev skal miste sin gyldighed efter
tre års forløb. Givet i Villeneuve, Avignon stift, den 20. september i vort
(pontifikats) fjerde år.
i ) det efterfølgende er en stereotyp gentagelse af kuriens faste formular for breve af
denne art. — 2) c. 11 VI De rescriptis I 3. — 3) c. 15 VI De officio et potestate iudicis
delegati I 14, jf. DRB 2. rk. IV nr. 217, note 3 og IX nr. 358, note 3. — 4) jf. c. 28 X
De rescriptis I 3. — 5) fx. sygdom eller pilgrimsrejse.

1345. 26. september. Reval.
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Kapitlet i Reval, abbed Nicolaus i Padis, Goswin v. Herike, høvedsmand på bor
gen i Reval, samt dominikanerne i Reval vidimerer kong Valdemars brev af 1344 1.

august.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

odfred, dekan ved kirken i Reval, og hele kapitlet sammesteds, bro
dér Nicolaus, abbed for cistercienserne i Padis, broder Goswin v.
Herike, hvem borgen i Reval er overdraget til bevogtning til nytte for ri
get Danmarks krone, samt brødrene Robert, prior, og hele konventet for
dominikanerne i Reval til alle, som får dette brev at se eller hører det
læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set og hørt et brev, udstedt af den berømmelige
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fyrste, herr Valdemar, Danmarks konge, hvilket brev var uskrabet, ustunget, ufordærvet og ubeskadiget i enhver henseende og af ordlyd som
følger. Valdemar, af Guds nåde til alle, som ser dette brev (o.s.v.=nr. 68).
Til vidnesbyrd om dette gennemsyn er vore segl hængt under dette brev.
Givet i Reval i det Herrens år 1345 mandagen før ærkeenglen St. Michaels
dag.
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1345. 28. september. Villeneuve.

Pave Clemens 6. overdrager magister Franciscus Jacobi de Aquila et evigt benefi

cium ved Engen kirke i Konstanz stift uanset, at han sidder inde med kanonikater og

præbender ved kirkerne i Lund og Lübeck.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn magister Franciscus Jacobi de Aquila, der har fået
et evigt beneficium ved Engen kirke, der ikke er kollegiatkirke, Kon
stanz stift, doktor i verdslig ret, hilsen o.s.v.
Det apostoliske sædes omsigtsfulde velvilje.. uanset, at Du vides at
besidde kanonikater og præbender ved kirkerne i Lund og Lübeck......
Givet i Villeneuve, Avignon stift den 28. september i (vort pontifikats) 4.
år.

T
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1345. 29. september. Reval.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster alle de rettigheder, som fremmede i Reval

har haft siden kong Valdemar 2. Sejr, og befaler, at alle, der ønsker at opholde sig
der, skal overholde stadens love og sædvaner.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Göttingen).

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
landet Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi2) gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, der besøger eller i
fremtiden vil besøge Reval, at vi vil stadfæste og forbedre alle rettigheder,
der ikke strider mod sømmelighed og frihed, og som de har haft fra herr
Valdemars tid, salig ihukommelse, af Guds nåde fordum de Danskes be
rømmelige konge, og under hans efterfølgere, fra den ene herre til den an
den i Estland. Vi tilføjer ydermere denne bestemmelse, at alle, der ønsker
at være eller opholde sig i fornævnte stad Reval, fuldt ud skal overholde
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stadens ret og ovenanførte sædvane sammesteds, idet vi under vor nådes
fortabelse bestemt og strengt befaler, at ingen, hvilken stilling, værdighed
eller rang han end indtager, i dumdristig forvovenhed må driste sig til i
handling eller ord at modarbejde eller undergrave denne bestemmelse,
såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. For at der ikke i frem
tiden skal kunne opstå tvist eller rejses trætte mod fornævnte stad fra dens
modstanderes side angående denne frihed og nådesbevisning, som vi har
tilstået den, har vi givet den dette brev, bestyrket med vort store segls
værn, til urokkeligt vidnesbyrd og til urokkelig sikkerhed. Givet i Reval i
det Herrens år 1345 på ærkeenglen St. Michaels dag med herr Stig Ander
sen, ridder, vor råd og høvedsmand i vort ovennævnte land Estland, som
vidne.
1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2. — 2) brevet er ind
holdsmæssigt identisk med nr. 117, men er til forskel fra dette, som er beseglet med
junkersekretet, beseglet med det majestætssegl, som Stig Andersen lod forfærdige i
Reval, jf. nr. 116 note 2.

1345. 29. september. Reval.
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Kong Valdemar 4. Atterdag bemyndiger rådmandene og borgerne i staden Reval
til at lede vandet fra alle vandløb på byens område til stadens grave og bygge så

mange møller der, som de ønsker. Skulde det gå ud over kongens mølle, må de over
tage den mod at svare dens afgifter.

Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi på grund2) af den troskab og de hengivne tjenester,
som nærværende brevvisere, de gode og agtværdige mænd, vore højtelskede
rådmænd og borgere i Reval har ydet os og vore forfædre, af særlig nåde
har tilstået dem, at de efter deres forgodtbefindende frit kan lede den
kilde, som løber under nonnernes mølle i Reval og til hospitalsåen, frem
deles den kilde, som på folkesproget kaldes Haryenpe, og desuden alle
andre damme, som disse borgere nu og i fremtiden evindeligt kan eller vil
kunne stemme op af åer, bække, kilder og sumpe i stadens område — hvad
enten det er syd eller vest for nævnte stad — til samme stads grave, hvor
det synes dem passende og hensigtsmæssigt, og bygge så mange nye møl-
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ler, som de vil og hvor de vil i samme grave, således at nævnte vande frit
kan strømme igennem uden hindring af deres tilløb; disse møller skal de
besidde med rette evindelig. Hvis desuden vor mølle, som på folkesproget
kaldes Øverste Mølle skulde forringes på noget punkt ved disse opstemninger og ved dette møllebyggeri, da skal vore nævnte rådmænd og bor
gere derefter have fri myndighed til at overtage vor fornævnte mølle i de
res varetægt, nemlig således at de evindeligt er forpligtet til hvert år at
yde 3% læst hårdt korn til den høvedsmand, som vi til enhver tid måtte
have sammesteds, og til frit at male til vor lille borg i Reval og desuden
til alle andre tjenesteydelser, som fra gammel tid ydedes af nævnte mølle
til os, vor høvedsmand og nævnte lille borg. Hvis det ydermere viser sig
nødvendigt at reparere eller forbedre oftnævnte mølle, vil og befaler vi, at
dette skal ske ved vor høvedsmand og vore estere. Derfor forbyder vi be
stemt og strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller
deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling, værdighed eller rang
han end indtager, på nogen måde vover eller drister sig til at fortrædige
vore fornævnte rådmænd og borgere eller nogen af dem i modstrid med
dette brevs ordlyd og den nåde, der er bevilget dem af os, såfremt han vil
undgå vor vrede og kongelige hævn. Til klart vidnesbyrd herom har vi
ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år
1345 på ærkeenglen St. Michaels dag med herr Stig Andersen, ridder, hø
vedsmand i vort ovennævnte land Estland, som vidne.
1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2. — 2) brevet er indholds
mæssigt identisk med nr. 118, men er til forskel fra dette, som er beseglet med junkersekre
tet, beseglet med det majestætssegl, som Stig Andersen lod forfærdige i Reval, jf. nr. 116
note 2 og nr. 183 note 2.
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1345. 29. september. Reval.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfaster alle Reval borgernes friheder, rettigheder

og privilegier og påbjder, at ingen må oppebære fisketiende af stadens estere inden

for stadens mure.
Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi ved, at de retskyndige fra fordums dage i deres omsigtsfulde skarp-
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sind har draget omsorg for, at det som sker eller handles, og som er værd
at huske, bestyrkes ved autentiske breves vidnesbyrd. Af den grund til
skyndes vi brændende i vor kongelige omsorg til med ildhu at arbejde på
vore undersåtters tarv, velfærd og befordring, da den oprigtige kærlighed,
som lægger sig for dagen mellem herren og hans undergivne, på en måde
minder om slægtskabsforholdets natur, fordi de forpligter sig indbyrdes
for hinanden ved troskabens bånd. Vi ønsker derfor nådigt med vor kon
gelige magt at give vore højtelskede borgere i Reval, som beder os derom,
stadfæstelse på deres rettigheder, friheder, nåder og privilegier, og vi stad
fæster og godkender med dette brev alle de friheder og kongelige privile
gier, som vore forfædre blandt de Danskes konger har bevilget og tilstået
dem, idet de skal have bestand til evig tid. Ydermere tilstår vi samme bor
gere til værn for deres ret og frihed, at ingen i vort fornævnte land Est
land, hvilken rang eller stilling han end indtager, må vove eller driste sig
til at tage fisketiende af deres estere inden for fornævnte stads mure, men
den dem tilkommende del af tienden skal de tage af samme estere på de
steder, som tilkommer og er tilstået dem med rette. Men vi ønsker, be
faler og påbyder bestemt, at en hvilken som helst ester frit skal kunne sælge
alle de fisk, der kommer inden for stadens mure, og at alle og enhver skal
kunne købe dem, uden at nogen lægger hindringer i vejen. Derfor forby
der vi bestemt og strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fo
geder, deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling, værdighed eller
rang han end indtager, på nogen måde vover eller drister sig til at fortræ
dige disse vore føromtalte borgere i Reval i modstrid med dette brevs ord
lyd og den nåde, der er bevilget dem af os, såfremt han vil undgå vor vrede
og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge un
der dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 på ærkeenglen St. Mi
chaels dag med herr Stig Andersen, ridder, høvedsmand i vort ovennævnte
land Estland, som vidne.
1) jf. nr. 116 note 2.

1345. 9. oktober.
Erik Hasenberg pantsætter sit gods i
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Giurthø i Løve herred til Peder Jensen.

Original i rigsarkivet.

rik kaldet Hasenberg til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
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Alle nulevende og tilkommende skal vide, at jeg med dette brev pant
sætter alt mit gods i Giurthø i Gørlev sogn, Løve herred, til nærværende
brevviser Peder Jensen, at indløse til førstkommende Mortensdag for ti
mark sølv i rede penge, bortset fra al fremmed virning, på de efterskrevne
betingelser, at hvis jeg — hvad ikke ske — ikke indløser det nævnte gods
til forskrevne fastsatte termin, så skal samme Peder frit råde over samme
gods til sin nytte, således som det måtte synes ham gavnligst; men for be
tydelige og kostbare bygninger, som fornævnte Peder måtte anbringe eller
opføre på samme gods, binder jeg mig til at fyldestgøre ham efter udsagn
og skøn af gode mænd fra nævnte herred, idet der skal udnævnes to fra
min side og to fra hans, som skal afgøre denne sag, førend han skilles fra
nævnte gods. Desuden skal samme Peder eller hans arvinger have oftnævnte
gods i hænde til sit brug i et helt år, efter at jeg eller mine arvinger har
indløst det fra samme. Forøvrigt forpligter jeg mig og mine arvinger til
at holde nævnte Peder og hans arvinger fri for enhver skade, som de kunde
pådrage sig, hvis nogen i fremtiden skulde hindre ham på føromtalte gods,
og det på nogen måde skulde komme fra ham. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende Erik Bar
numsen, Peder kaldet Due og Uffe Pedersen af Paddeborg. Givet i det
Herrens år 1345 på den hellige Dionysius’ og hans fællers dag.
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1345. 10. oktober. Avignon.

Pave Clemens 6, pålægger kantoren i Slesvig at træffe afgørelse i striden mellem
klerken Pilgrim Waltersen fra Ribe og ribeborgerne Godskalk Mule og Markvard

Wulf
Original i rigsarkivet.

lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Anselm), kantor
ved Slesvig kirke, hilsen og apostolisk velsignelse.
Pilgrim Waltersen, klerk i Ribe, har klaget til os over, at Godskalk, kal
det Mule, og Markvard, kaldet Wulf, borgere i Ribe, foruretter ham i an
ledning af et hus, visse pengesummer, jorder, besiddelser med mere. Da
nævnte klager, som han forsikrer med god grund er bange for deres magt,
der som nævnt foruretter ham, og derfor ikke i tryghed kan mødes med
dem inden for staden eller i stiftet Ribe, pålægger vi Dig, vise søn, ved
apostolisk brev at indstævne parterne, høre sagen og afgøre den endeligt
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på tilbørlig måde uden adgang til appel og uden at tillade, at der påløber
ågerrenter, og at sørge for, at Din afgørelse ubrydeligt overholdes under
trusel om kirkens straf. Hvis de udmeldte vidner skulde undslå sig af hen
syn til gunst, had eller frygt, skal Du under trusel om lignende straf uden
at give adgang til appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandhe
den. Givet i Avignon den 10. oktober i vort pontifikats fjerde år.

1345. 10. oktober. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger provsten i Slesvig at træffe afgørelse i striden mellem

klerken Pilgrim Waltersen fra Ribe og lægmændene Jens Tygesen og Jens Eskilsen

fra Skærbæk.
Afskrift på det kongelige bibliotek.

lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin kære søn (Niels), provst ved
kirken i Slesvig, hilsen og apostolisk velsignelse.
Pilgrim Waltersen, klerk i Ribe, har klaget til os over, at Jens Tygesen
og Jens Eskilsen fra Skærbæk, lægmænd i Ribe stift, foruretter ham i an
ledning af et hus, visse pengesummer, jorder, besiddelser med mere. Da
nævnte klager, som han forsikrer, med god grund er bange for deres magt,
der som nævnt foruretter ham, og derfor ikke i tryghed kan mødes med
dem inden for staden eller i stiftet Ribe, pålægger vi Dig, vise søn, ved
apostolisk brev at indstævne parterne, høre sagen og afgøre den endeligt
på tilbørlig måde uden adgang til appel og uden at tillade, at der påløber
ågerrenter, og at sørge for, at Din afgørelse ubrydeligt overholdes under
trusel om kirkens straf. Hvis de udmeldte vidner skulde undslå sig af hen
syn til gunst, had eller frygt, skal Du under trusel om lignende straf uden
at give adgang til appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sand
heden. Givet i Avignon den 10. oktober i vort pontifikats fjerde år.

1345. 5. november. Avignon.
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Gerhard v. Lübeck, præst, ansøger pave Clemens 6. om det kanonikat og den præbende ved vor Frue Kirke i Hamburg, der blev ledig ved Henrik af Warendorps ud

nævnelse til biskop af Slesvig.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.
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ders hengivne supplikant Gerhard v. Lübeck, præst, bønfalder Eder, hel
lige Fader, om, at I vil vise ham særlig nåde og værdiges ved provision
at give ham det kanonikat og den præbende ved Vor Frue kirke i Hamburg,
Bremen stift, der er eller bliver ledige ved den romerske kurie, når Henrik
af Warendorp, hvem det apostoliske sæde nu har forfremmet til biskop af
Slesvig, modtager indvielsens nådegave...... Lad det ske. R., og at det
må foregå uden ny læsning. Lad det ske R. Givet i Avignon den 5. no
vember i vort (pontifikats) fjerde år.

E

190

1345. 12. november. Reval.

Kong Valdemar 4. Atterdag salger landsbyen Kilpeuer til biskop Oluf af Reval.

Afskrift i rigsarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands her
tug, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi2), efter at landsbyen Kil
peuer lovligt er hjemfaldet til os, da Andreas Rode — salig ihukommelse —
døde uden at efterlade sig en arving, ved ret salg har solgt den med alle
dens tilliggender, dyrkede og udyrkede agre, enge, græsgange, skove, vande,
fiskesteder og alt andet, på hvad måde og med hvilket navn det end be
tegnes, til den ærværdige fader i Kristus, herr Oluf, af Guds nåde biskop
af Reval, så at han frit kan besidde den til evig tid eller skænke den til kir
ken eller til en anden stiftelse, hvor det synes ham bedst, til lægedom for
sine synder og til frelse for sin sjæl. Derfor forbyder vi bestemt og strengt
under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer
eller en hvilken som helst anden, hvilken stilling, rang eller stand han end
indtager, på nogen måde drister sig til at fortrædige den føromtalte herre
og hans arvinger eller efterfølgere med hensyn til ovennævnte gods imod
dette brevs ordlyd, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn.
Til vidnesbyrd herom og til yderligere bestyrkelse heraf har vi ladet vort
segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1345 dagen
efter bispen og bekenderen St. Mortens dag med Stig Andersen, ridder,
vor råd og høvedsmand for vort ovennævnte land Estland, som vidne.

V

1) jf. nr. 116 note 2. — 2) jf. nr. 149; de to enslydende breve har vistnok været be
seglet med henholdsvis sekretet og majestætsseglet, jf. nr. 116 note 2, nr. 183 note 2 og
184 note 2.
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1345. 13. november. Løgumkloster.
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Hertug Valdemar 3. bevidner, at Tyge Esbernsen på et retterting, der var sat i
klostrets port i Løgum, har skødet gods i Vellerup, Branderup, Stenderup og Bedsted

til klostret i Løgum.
Afskrift i Løgumbogen.

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 i det
Herrens år 1345 på biskoppen og bekenderen St.Briccius’ dag var den
gode mand Tyge Esbernsen til stede på vort retterting, der holdtes med
indbyggerne fra Løherred i porten i Løgum kloster under forsæde af Vogn
Nielsen, og til lægedom for sin og sine forfædres sjæle tilskødede han der til
nærværende brevviser, den ærværdige fader herr Thomas, abbed i Lø
gum, og hele det menige konvent sammesteds alt sit gods, rørligt og urør
ligt, på Vellerup mark, på hvilket Tyge Ej sen bor, til en værdi af 6 øre
rug i årlig indtægt, med fællig og stadkorn på samme, fremdeles gods på
samme mark, på hvilket Godsvend Jakobsen bor, til en værdi af en øre rug
årligt, med to landboer, som årligt skal betale 24 høns, fremdeles hans
gods på Branderup mark, på hvilket Tord Jensen bor, til en værdi af 6
øre korn årligt, med fællig og stadkorn på samme gods, fremdeles gods i
Stenderup, som han ved retmæssigt køb har erhvervet af Tormund Kjeld
sen, til en værdi af en halv mark rug årligt, fremdeles sit gods på Bedsted
mark, på hvilket Peder Fod bor, også til en værdi af en halv mark rug i
årlig afgift, og han oplod det med alle dets tilliggender, agre, dyrkede og
udyrkede, enge, skove, græsgange, vande og vandløb og med højeste, mel
lemste og laveste domsmyndighed, intet undtaget, således som han no
gen sinde frit har haft og besiddet det, og han overdrog og skænkede det
til nævnte kloster, at besidde med rette evindelig, idet han forpligtede sig
og sine arvinger til i et tidsrum af tre år og i overensstemmelse med landets
skik1) at fri, hjemle og frigøre ovennævnte gods for krav fra en hvilken
som helst side. Derfor stadfæster vi denne lovligt og rigtigt foretagne skød
ning, og vi godkender og bekræfter den med dette brev, idet vi tildømmer
klostret fornævnte gods til fri og retmæssig besiddelse evindelig, og idet vi
forbyder enhver at befatte sig med nævnte gods uden særligt samtykke og
billigelse fra den, der til enhver tid er abbed sammesteds, såfremt han øn-
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sker vor nåde ukrænket. Givet ovennævnte år, dag og sted, med fornævnte
Vogn som vidne.
1) sælgeren skulde i tre år efter salget forsvare det solgte mod krav fra tredjemand,
Jyske lov I 41.
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1345. 20. november. Laholm.

Kong Magnus af Sverige overlader biskop Simon af Strångnås de kongelige hytter

Givet i Laholm under vort segl i det Herrens år
1345 søndagen før Clemensdag.

på kobberbjærget i Nårke. —

Original i det svenske rigsarkiv.
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1345. 23. november. Roskilde.

Lars Nielsen Todde, abbed Skjalm i Æbelholt, Gynceke den ældre og Niels Friis,
borgere i Roskilde, lover at stifte et alter i Roskilde Domkirke som sone for Niels

Thyrgersens drab af Ivar Jensen fra Jylland.
Original i den arnemagneanske samling.

ars Nielsen, kaldet Todde, broder til Niels Thyrgersen — salig ihuÅ kommelse —, broder Skjalm, abbed i Æbelholt, Gynceke den ældre
og Niels Friis, borgere i Roskilde, til alle, hvem dette brev når, hilsen evin
delig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi bestemt lover
og med dette brev forpligter os til, at vi til pris og ære for den almægtige
Gud og til sjælefrelse for Ivar Jensen af Jylland, som fordum blev dræbt af
nævnte Niels Thyrgersen, i medfør af dette drab, som nu er bilagt og
bragt ud af verden, skal stifte et alter1) i St.Lucius’ kirke i Roskilde med
messebog eller -bøger og med messeklæder og andre prydelser, hvilket
alter vi uden tvivl og uden at rejse vanskeligheder skal opføre inden først
kommende fest for paven og martyren St. Clemens2). Og vi forpligter os til
at dotere nævnte alter i den grad med gods og indtægter, at det hver uge
til evig tid tilfredsstillende og uden indskrænkning kan og skal holdes tre
messer. Yderligere lover vi og forpligter vi os til, at vi til forladelse af
nævnte Ivars synder er skyldige at sende en mand til Rom, som vi skal
udstyre på vor udgift og bekostning, og som inden nævnte St. Clemens
dag — forudsat at der ikke indtræffer lovlige forhindringer — skal vende

L
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Nr. 194

tilbage med brev eller dokument, i hvilket det bevidnes og hvoraf det
fremgår, at han for nævnte Ivars synder har besøgt helgenernes grave i
Rom på pilgrimsfærd. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Forhandlet og givet i Roskilde i det Herrens år 1345 på den
hellige pave og martyr Clemens’ dag.
1) jf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie 179—80. — 2) d. v. s. 1346 23. no
vember.

1345. 28. november. Avignon.
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Pave Clemens 6. overdrager prioren for dominikanerne i Lund at forandre fru Mar
gretes, ridderen Jakob Jensen af Markies hustrus løfte om en pilgrimsrejse til apos

telen St. Jakobs grav til andre fromme gerninger.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn .., prior for dominikanernes orden i Lund, hilsen
o.s.v.
En ansøgning, der er forelagt os på vor elskede datter i Kristus, den vel
byrdige fru Margretes vegne, gift med vor elskede søn, den velbyrdige
mand, Jakob Jensen af Markie, ridder i Lunds stift, indeholdt, at nævnte
Margrete, da samme ridder, fornævnte Margretes ægtemand, fordum led
af en alvorlig sygdom, uden at fornævnte ridder vidste noget herom, lo
vede personligt at besøge apostelen St.Jakobs grav1), for at samme ridder
kunde genvinde sin sundhed. Men da nævnte Margrete på grund af de
farefulde veje og kønnets skrøbelighed efter hendes udsagn ikke bekvemt
kan opfylde dette løfte, har man på nævnte Margretes vegne ydmygt bøn
faldet os om, at vi vilde værdiges barmhjertigt at drage omsorg for hende
i denne sag. Idet vi nu, så vidt vi kan med Gud, nådigt bøjer os for denne
Margretes bønner, overlader vi det med apostolisk myndighed til Dig,
gode søn, — hvis det forholder sig som nævnt — med samme myndighed
at forandre dette løfte for samme Margrete og overføre det til andre from
me gerninger, således som Du i overenstemmelse med Gud finder det
tjenligt for hendes sjæls frelse, forudsat at nævnte Margrete trofast ofrer
det samme herpå, som hun vilde have ofret, hvis hun af denne grund per
sonligt havde begivet sig did. Givet i Avignon den 28. november i vort
(pontifikats) fjerde år.

T

1) i Santiago de Compostella.

Nr. 195
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1345. 28. november. Avignon.

195

Pave Clemens 6. tillader ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru Mar-

grete at lade holde messe før daggry.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn, den velbyrdige mand Jakob Jensen af Markie, rid
der, og vor elskede datter i Kristus, den velbyrdige fru Margrete,
hans hustru, Lunds stift, hilsen o.s.v.
Den oprigtige hengivenhed og kærlighed (----- )!) lade holde messe i
Eders nærværelse, før dagens frembrud (---- ). Givet i Avignon den 28.
november i vort (pontifikats) fjerde år.

T

1) for de forkortede formler se nr. 3.

1345. 28. november. Avignon.

196

Pave Clemens 6. tillader ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru Mar

grete at vælge en skriftefader, som kan meddele dem fuld syndsforladelse ved deres
død.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn, den velbyrdige mand Jakob Jensen af Markie, rid
der, og vor elskede datter i Kristus, den velbyrdige frue Margrete,
hans hustru, Lunds stift, hilsen o.s.v.
Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og romerkirken, for
anlediger o.s.v. som i det tredje foregående indtil1). Givet i Avignon den
28. november i vort 4. år.

T

1) ordlyden af det brev, hvortil der henvises, er mutatis mutandis identisk med ord
lyden af nr. 6.
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1345. 28. november. Avignon.

Pave Clemens 6. eftergiver alle, der besøger St. Jakobs og St. Katarinas kapel ved

kirken i Lund, der er indstiftet af ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru
Margrete, 100 dage af den dem pålagte kirkebod.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il alle troende i Kristus, som får dette brev at se, hilsen og apostolisk
velsignelse.

T

29. november 1345
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Nr. 198

Skønt han, hvis gave det er, at hans troende på værdig og priselig måde
kan tjene ham, af sin rige kærlighed, som overgår de bedendes fortjene
ster og ønsker, giver dem, der tjener ham på en god måde, langt mere til
gengæld, end de kan fortjene, ønsker vi dog at gøre menigheden velbeha
gelig over for Gud i stræben efter gode gerninger, og derfor indbyder vi
så at sige ved lokkende gaver, nemlig ved aflad og syndsforladelse, de tro
ende i Kristus til at være ham til behag og til at ære ham, for at de derved
kan blive mere værdige til den guddommelige nåde. I ønsket om, at det
kapel for apostlen St.Jakob og jomfruen og martyren St. Katarina, som
vor elskede søn, den velbyrdige mand Jakob Jensen af Markie, ridder i
Lunds stift, skal have grundlagt og doteret i kirken i Lund, kan blive
søgt med passende hædersbevisninger, og at Kristi troende med des
større lyst fromt skal strømme til ovennævnte kapel, jo mere de der ser sig
opbyggede ved den guddommelige nådes gave, eftergiver vi barmhjer
tigt og i tillid til den almægtige Guds miskundhed og til hans hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ myndighed alle dem, der viser sand anger og bekender
deres synder, 100 dage af den dem pålagte kirkebod, hvis de hvert år til
jul, nytår, helligtrekonger, påske, Kristi himmelfartsdag, pinse og trini
tatis, samt på de fem hovedfester for den salige jomfru Maria, for St. Jo
hannes Døberen, for martyren St. Laurentius og for de nævnte St.Jakob
og St. Katarina samt til allehelgensdag fromt søger fornævnte kapel og
ved hver af de nævnte fester fromt hører ordet, således nemlig, at de mod
tager eftergivelse for hver af disse nævnte fester, på hvilke de søger nævnte
kapel og der hører Guds ord, som ovenfor nævnt. Givet i Avignon den
28. november i (vort pontifikats) fjerde år.

1345. 29. november. Ribe.

198

Tyge Esbernsen skænker og oplader klostret i Løgum sit gods i Vellerup, Brande-

rup, Stenderup og Bedsted.
Afskrift i Løgumbogen.

r I VS6 Esbernsen til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilJL sen evindelig med Gud1).

Det bør rettelig betænkes, at verdslige fornødenheder ikke udelukker
kærligheden til det himmelske. Idet jeg derfor ønsker at sørge for min
sjæls frelse, overdrager jeg de fromme mænd, abbeden i Løgum og hans

Nr. 199

29. november 1345
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konvent, mit nedenfor anførte gods til afholdelse af en daglig messe i deres
kirke ved St. Maria Magdalenes alter, og jeg overgiver dem det fra nu af
til ukæret og retmæssig besiddelse evindelig, nemlig alt mit gods, rørligt
og urørligt, i Nørre Rangstrup herred på Vellerup mark, på hvilket Tyge
Ej sen bor, til en værdi af 6 øre rug i årlig afgift, med fællig og stadkorn
på samme, fremdeles mit gods på samme mark, på hvilket Godsvend Ja
kobsen bor, til en værdi af en øre rug årligt, med to landboer, som be
taler 24 høns årligt, fremdeles mit gods på Branderup mark på hvilket
Tord Jensen bor, til en værdi af 6 øre korn årligt, med fællig og stadkorn
på samme, endvidere mit gods i Stenderup, som jeg ved lovligt købs ad
komst har erhvervet af Tormund Kjeldsen, til en værdi af en halv mark
rug årligt, fremdeles mit gods i Sønder Rangstrup herred, nemlig på Bedsted
mark, på hvilket Peder Fod bor, ligeledes til en værdi af en halv mark rug
i årlig afgift. Jeg overdrager frit, skænker og oplader alt det fornævnte gods
til herr abbeden i Løgum og hans kloster, at besidde med rette evindelig,
tillige med alle tilliggender hertil, agre, dyrkede og udyrkede, enge, skove,
græsgange, vande og vandløb, med højeste, mellemste og laveste doms
rettigheder, intet undtaget, således som jeg nogen sinde frit har haft og
besiddet fornævnte gods. Til større sikkerhed og vished for alt dette er
mit segl tillige med segl tilhørende den ærværdige fader herr Peder, af
Guds nåde biskop af Ribe, og hans kapitel samt Vogn Nielsen hængt un
der dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1345 dagen før apostlen St.
Andreas’ dag.
1) jf. nr. 191.
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1345. 29. november.

Niels, præst i Orte, Ingvar, præst i Tanderup, Stig, præst i Flemløse, Peder,
præst i Vedtofte, og Mathias, præst i Søby, erklærer overfor biskop Niels af Odense,
at den gård i Skårup, som Tyge beboede, tilhører Dreslette præstekald.

Afskrift på dansk i Fyns landsarkiv.

iels, sognepræst i Orte, Ingvar, sognepræst i Tanderup, Stig, sogne
præst i Flemløse, Peder, sognepræst i Ved tofte, og Mathias, sogne
præst i Søby, til den hæderlige fader og herre i Kristus Niels, af Guds nåde
biskop i Odense, med hilsen og i al skyldig lydighed og ærbødighed.
Det skal være vitterligt for Eder, hæderværdige fader, at vi har sammen
kaldt de bedste og forstandigste mænd, som nu findes og er barnefødt i

N

28. december 1345
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Nr. 201

Dreslette sogn, og at vi af dem i sandhed har forstået, at den gård i Skå
rup, på hvilken Tyge Smed i nogen tid var bosat på herr Nielses vegne, sa
lig ihukommelse, fordum sognepræst i Dreslette, tilhører præstebordet i
Dreslette sogn med alle dens rettigheder. At vi har hørt dette, bevidner vi
i sandhed. Til yderligere vidnesbyrd har vi ladet vore segl hænge under
dette vort brev. Givet i det Herrens år 1345 dagen før den glorværdige
apostel Andreas’ dag.

1345. 12. december. Avignon.

200

Pave Clemens 6.s rundskrivelse til ærkebiskopperne, deriblandt ærkebiskoppen af

Lund, om at lade prædike korstog mod tyrkerne i de næste 2 år i fortsættelse af de 3

år, der forkyndtes 1343 30. september, og love syndsforladelse til dem, der tager kor

set, når de forpligter sig mindst for eet år, og til dem, der udruster og sender en kors

farer i deres sted og på deres bekostning eller yder så store bidrag, at en korsfarer kan
underholdes herfor i et helt år; desuden skal de sørge for, at der bliver opstillet blokke
i kirkerne til indsamling af bidrag.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

1345. 28. december.

201

Stig Andersen, ridder og høvedsmand i Reval, bevidner, at væbneren Odvard v.
Kummus på det kongelige retterting i Reval har pantsat gods i Wasemule til dekanen
Godfred i Reval og dennes slægtninge.
Original i det svenske rigsarkiv.

tig Andersen, ridder, høvedsmand i Reval, til alle, hvem dette brev når,
hilsen med alles frelser.
Alle skal vide, at den ærlige svend Odvard v. Kummus, væbner, stedet
for mig, som indtog forsædet i den kongelige domstol, og i nærværelse af
alle min herre kongen af Danmarks råder i Estland, såvel riddere som væb
nere, mine bisiddere, med sin hustrus og alle sine arvingers fulde samtykke
og uden indsigelse fra nogen har pantsat 9 hageplove i landsbyen Wase
mule på god og gyldig vis, uden på noget punkt at overtræde rettens krav,
men i henhold til dette lands love og under iagttagelse af den fremgangs
måde og den form, som han på bedste måde kunde og skulde iagttage.

S

Nr. 202

^345
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Nævnte 9 hageplove tillige med alle rettigheder, agre, dyrkede og udyrkede jorder, enge, græsgange, skove, vande og vandløb, fiskedamme med
flere tilliggender, alt og hvert, har han pantsat og frit opladt til den hæder
værdige mand herr Godfred, dekan ved kirken i Reval, og hans fætre,
nærværende brevvisere, brødrene Godfred og Johan, kaldet Pernau, deres
søster, kaldet Kristine, og sammes arvinger formedelst 90 mark Rigamønt i
sølv i gode og gængse penge, på samme måde som han selv i mange år har
haft samme i pant af herr Helmold v. Saghe, ridder, og hans arvinger for
medelst 90 mark Rigamønt i sølv. For at undgå anledning eller mulig an
ledning for modstandere til i fremtiden på nogen måde at rejse trætte
eller klagemål mod fornævnte herr dekan eller hans fætre angående deres
fornævnte frie midler har jeg udstedt dette brev, bestyrket med mit
kongelige segls værn, til kongelig stadfæstelse og borgen og til fuldgyldigt
vidnesbyrd og sikring, ligeledes beseglet med segl tilhørende de hæder
værdige herrer og væbnere, mine bisiddere Henrik v. Lode, Kristian v.
Scherenbeke, Didrik Tolk og Godfred v.Parenbeke, riddere, og endvidere
Johan v.Mekes, Didrik v. Kele og ovennævnte Odvard v.Kummus. Gi
vet og handlet i Reval i det Herrens år 1345 på de hellige uskyldige mar
tyrers dag.

202

1345.

Jakob Karlsen giver fuldmagt til skødning af en skov i Kvislemark.
Registreret i Næstved St, Petri klosters registratur,

amme Jakob1) overdrog en vis person at tilskøde klostret ovennævnte
skov. 1345.

S

1) jf. nr. 103.
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1345.

Bo Falk kvitterer kong Valdemar for de 200 lødige mark, som han havde Fiskerho
ved i pant jor.
Vordingborgske registratur.

rev, at Bo Falk kvitterer kong Valdemar for 200 lødige mark, hvorfor
han havde Fiskerhoved med Fiskerø og skov og alt andet retmæssigt
tilliggende i pant. Givet i det Herrens år 1345.

B

*57

1345

Nr. 206

1345.

204

Thomas Blok skøder en gård i Skals til sin broder Gunnulv Blok.

Viborg stifts registratur, A (1540'erne), beskadiget.

t tingsvidne, at (Thomas)1) Blok (har skødet)1) en gård...... i (Skals)1),
som yder to........ broder Gunnulv Blok........ (Givet 1345)1).

E

Viborg stifts registratur, B (1574).

1 kornas Bloks skøde på en gård i Skals. År 1345.
1) lakuner i ms., udfyldt efter registraturen B.

1345 el. 1355
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Herr Peder Gødesen, ridder, skøder sit gods i Øster-Bølle og Klotrup til præsten herr
Peder i Bølle.
Viborg stifts registratur, A (1540erne).

remdeles ridderen herr Peder Gødesens skødebrev på sit gods i ØsterBølle og Klo trup til herr Peder i Bølle. Givet 1345.

F

Viborg stifts registratur, B (1574).

idderen herr Peder Gødesens skødebrev på sit gods i Øster-Bølle og
. Klotrup til herr Peder i Bølle. Givet 1355.

R

1345.

206

Herr Mikkel Thomsen skøder Bjergsgård i Borre til Alling kloster.

Alling klosters registratur.

t pergament skødebrev på latin, at herr Mikkel Thomsen har skødet
1 en gård i Borre i Vejerslev sogn i Houlbjerg herred, som kaldes
Bjergsgård, til Alling kloster. Givet 1345.

E

Nr. 207
207

1345
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1345.

Vidisse af kong Eriks stadfæstelsesbrev vedrørende fiskeri i Vestervig birk.

Vestervig klosters registratur.

n latinsk vidisse på pergament af kong Eriks stadfæstelsesbrev1) vedrøI rende fiskeri i Vestervig birk. 1345.

E

1) sandsynligvis kong Erik 4. Plovpennings brev 1248, ÆA III 135.

1345.

208

Biskop Svend af Århus lægger Yding sogn til Vor kloster.
Skanderborgske registratur.

isp Svend af Århus’ brev, at han har lagt Yding sogn til Vor kloster.
Givet 1345.

B
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1345.

Jakob Karlsen pantsætter en gård i Højby til Peder Due.
Roskildegårds registratur.

Jakob Karlsen har pantsat Peder Due en gård i Højby. 1345. På latin.

210

1345.

Niels Jensen af Borreby pantsætter Østergård i Valsølille til fru Kristine, Henneke Moltkes enke.
Roskildegårds registratur.

iels Jensen af Borreby pantsætter fru Kristine, Henneke Moltkes enke,
sin gård, som kaldes Østergård, i Valsølille. 1345.

N
211

1345.

Niels Jensen af Kværkeby skøder gods i Snoldelev til Gynceke.
Roskildegårds registratur.

159

1345

Nr. 215

t skødebrev, som Niels Jensen af Kværkeby har givet en mand ved
navn Gynceke på noget gods i Snoldelev. 1345. På latin.

E

1345.

212

Niels Tuesen pantsætter en gård i Pebertorp til Klemens Senæ> broder i Antvor
skov kloster.

Antvorskov klosters registratur.

iels Tuesen pantsatte en gård i Pebertorp i Slagelse herred for ni mark
sølv til Klemens Senæ, broder i Antvorskov. 1345.

N

1345.

213

Jens Absalonsen pantsætter sit gods på Fyn til sin søn Jens Genvejr.
Antvorskov klosters registratur.

t brev, hvorved Jens Absalon (sen) pantsætter sit gods på Fyn: Bro
holm med en mølle, *Gitten og Radstrup, til sin søn Jens Genvejr.
J3451345.

214

Niels Birgersen erkender at skylde Tommerup kloster 4 mark.
Tommerup klosters registratur.

iels Birgersens brev, der lyder, at han bekender at være Tommerup
kloster fire mark skyldig. Med datering 1345.

N

1345.

215

Brev på Hønske.
Sidsel Ulfstands brevregistratur 1593.

t latinsk pergamentbrev med et segl, lydende på Hønske med år
1345-

E

1345, ÆA. IV 280, B9e, se 1395 4. marts.

Nr. 216

[ 1345 eller før]

216

[1345 eller før]-).

160

Ølrik Skaft giver afkald på sin ret til Jens Mogensens gods i Flakkebjerg herred.

Eline Gøyes jordebog.
remdeles en vidisse, som rigens kansler har udstedt i kong Olufs navn, det første

F

at Ølrik Skaft bekender, at han ikke har nogen ret til Jens Mogensens
gods i Flakkebjerg herred, hvilket Peder Nielsen tidligere havde skødet
ham, og han forpligter sig til at tilbagegive ham eller hans arvinger det
uden svig og skøde og overdrage dem det. Givet..... 2)
1) Ølrik Skafts brev må have været udstedt før Jens Mogensens død i 1345; denne
døde ifølge sjællandske årbog tre dage efter marskens erobring af Gunderslevholm, An
nales Danici 174. — 2) årstallet udeladt i jordebogens referat.

[1345 eller senere]

217

Ølrik Skaft forpligter sig til at tilbagegive noget gods i Gunderslev til brødrene
Mogens Jensen og Esbern Rage.

Eline Gøyes jordebog.

Ølrik Skaft forpligter sig til at tilbagegive Mogens Jen
sen og Esbern Rage, brødre, gods i Gunderslev med tilliggende, når
han får det fra kong Valdemar; og så snart brevene på godset i Gunders
lev, som er givet i hans varetægt, er læste for kong Valdemar, vil han give
dem fra sig igen uden svig. Givet i Slagelse midfaste I3772}t andet brev2}, at

E

1) dette og det efterfølgende brev må være udstedt efter Jens Mogensens død. — 2)
det kursiverede stammer fra den i det foregående brev omtalte vidisse.

218

[1345 eller senere].

Landstingsvidisse af et brev, hvori kong Valdemar 4. Atterdag erklærer at have

modtaget pantesummen for Gunderslevholm af Jens Mogensens arvinger.
Eline Gøyes jordebog.

remdeles en vidisse udstedt på Sjællands landsting, at der der blev læst
et brev, hvori kong Valdemar bekender, at han af arvingerne efter
Jens Mogensen til Gunderslevholm havde oppebåret alle de penge, som
samme Jens Mogensen havde pantsat Gunderslevholm med dets tillig-

F

i6i

[ 1345—1364]

Nr. 219

gende for til Ølrik Skaft, og som denne havde forbrudt til kronen. Givet
onsdag efter vor frue dag sidermere2).
1) jf. nr. 216, 217. — 2) usikkert, hvorvidt denne ufuldstændige datering stammer
fra vidissen eller fra hovedbrevet. »Fruedag sidermere« er den 8. september.

[1345—1364]1).

219

Biskop Peder af Ribe, som har skænket domkirken i Ribe en bispehue og en bispe
stav, forpligter sig og sine efterfølgere til årligt at betale en læst korn for brugen af
disse.

Original i rigsarkivet.

eder, af Guds miskundhed biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Da man plejer ved skriftligt vidnesbyrd at forevige det, der er handlet
på gyldig vis, for at det ikke i tidens løb skal hylles i glemsel, når det
mundtlige udsagn svigter, ønsker vi, at det med dette brev skal være vit
terligt for alle, at vi har overdraget, tildelt og skænket Vor Frue kirke en
ny bispehue, som vi har ladet gøre i staden Lübeck på vor bekostning og
udgift, samt en sølvbispestav, som vi har købt af dominikanerbrødrene i
Ribe for vore egne penge, til brug for os og vore efterfølgere på følgende
vilkår, at vi, sålænge vi lever, årligt skal give en mark korn i de tre korn
sorter2) til omtalte kirkes bygningsfond og fuldt ud erlægge den til samme
kirkes værger, og vi vil, at vore efterfølgere, alle og hver enkelt, den ene
efter den anden ligeledes skal være forpligtet hertil, således at den, der til
enhver tid er biskop af Ribe, skal være bundet til årligt at yde og erlægge
en mark korn i de tre kornsorter til oftnævnte kirkes bygningsfond og over
give den til dem, der til enhver tid er værger sammesteds. Men hvis der i
tidens løb skulde være nogen biskop ved samme kirke, som vægrer sig ved
årligt at erlægge nævnte korn som nævnt ovenfor, er det vor vilje, at kapit
let ved selve denne handling skal have fuld myndighed og uindskrænket
magt til at sælge, afstå og afhænde ovennævnte stav og bispehue og at hen
lægge den købesum, som måtte komme ind derved, til ovennævnte kirkes
vitterlige brug og gavn; men ovennævnte stav og bispehue må ikke på
nogen måde af os eller vore efterfølgere eller nogen andre føres ud af sta
den Ribe. Til Vidnesbyrd herom og til fastere sikkerhed for efterkom
merne har vi ladet vort store segl tillige med staden Ribes segl hænge under
3. Række. IL

11

Nr. 220

[ 1345—1364]
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dette brev. Givet ovennævnte år, dagen før den hellige jomfrus bebu
delsesdag.
1) da skriften er fra 14. årh., må biskop Peder Turesen (1345—1364) være udsteder.
— 2) d.v.s. i rug, byg og havre.
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[1345—1364]’).

Biskop Peder og kapitlet i Ribe vidimerer ridderen Jakob Roosts brev af 1334.
g. oktober.
Afskrift i Løgumbogen.

eder, af Guds nåde biskop af Ribe, og kapitlet sammesteds, til alle,
som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set ridderen herr Jakob Roosts brev, beseglet
med hans sande segl og segl tilhørende hans hustru fru Helene samt Jon
Iversens og Mads Nielsen, hvilket brev var uskrabet, ustunget og ubeska
diget i enhver henseende, og af ordlyd, som følger: Jakob Roost, til alle,
der ser dette brev (= DRB. II 11 nr. 159)1).

P

1) biskop Peder kan være Peder Turesen (1345—64), Peder Lykke (1409—18) eller
Peder Nielsen (Lodehat) 1465—83. Da man imidlertid i vidissen anfører navnet på Ja
kob Roosts hustru Helene, der ikke navngives i det vidimerede brev af 1334, er udste
deren temmelig sikkert Peder Turesen, da fremgangsmåden forudsætter samtidig vi
den.

221

[1345—1483]’).

Biskop Peder af Ribe får skøde på en gård i Ærst (Lejrskov) sogn.

Ribe kapitels registratur.

køde på en gård i Ærst2) sogn, som Bertel på den tid boede på, og som
blev skødet til biskop Peder i Ribe o.s.v.

S

1) biskop Peder kan være Peder Turesen (1345—64), Peder Lykke (1409—18) eller
Peder Nielsen Lodehat (1465—83). — 2) Ærst sogn nu Lejrskov sogn. Gården lå i As
bøl, jf. nr. 222.

222

[1345—1483]

Biskop Peder af Ribe skøder en gård i Asbøl, Ærst (Lejrskov) sogn, til kapitlet i
Ribe.
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8. januar 1346

Nr. 224

Ribe kapitels registratur.

remdeles fornævnte biskop Peders gavebrev på samme gård1), som
er i Asbøl, til kapitlet i Ribe til evig tid.

F

1) jf. nr. 221.

1346. 3. januar. Reval.

223

Kong Valdemar 4. Atterdag tager kirken i Reval og dens gods under sin beskyttelse.
Afskrift af vidisse af 1418 8. oktober i rigsarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands her
tug, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi har taget de
gode mænd, nærværende brevvisere, dekanen og alle kanniker ved kirken
i Reval, deres undergivne og alt gejstligt gods tilhørende bispebordet og
kannikerne sammesteds under vor fred, beskyttelse og vort særlige værn, og
under vor nådes fortabelse forbyder vi strengt alle og enhver, hvilken
stilling eller stand de end indtager, på nogen måde at driste sig til at
påføre dem uret, skade eller vold på person, gods eller undergivne. Des
uden pålægger vi bestemt under vor nådes fortabelse alle indbyggere i vort
land Estland, at de ikke undlader årligt, således som de har været vant
til fra arilds tid, at erlægge og yde synodalkorn2) til den, der nu eller til
enhver tid er biskop af Reval, eller til samme bispedømmes official, så
fremt de vil undgå vor vrede og kongelige gengældelse og ikke vil pådra
ge sig en tilbørlig straf. Givet og handlet i Reval i det Herrens år 1346
ottendedagen efter apostelen og evangelisten St. Johannes dag med Stig
Andersen, ridder, høvedsmand i vort ovennævnte land Estland, som vidne.

V

1) udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2.—2) en afgift, som bispen af Reval
oppebar under sin visitats, jf. DRB. II 1 nr. 267.

1346. 8. januar. Stralsund.

224

Henning og Borante, riddere, Tetze og Tetze, deres brødre, og Henning og Wizlaus, deres sønner, samt alle andre medlemmer af slægten Podebusk overdrager pa

tronatsretten til det vikardømme, som slægten tidligere havde oprettet i nonneklostret
i Bergen på Rügen og udstyret med gods i landsbyen Murkvitz, til samme nonne

kloster og lover at skaffe biskoppen af Roskildes samtykke hertil.

Nr. 225

13- januar 1346
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Udtog efter afskrift i Langebeks diplomatarium.

or at vor nævnte gave, som forudskikket, kan få større virkning for
samme kloster og konvent, vil og skal vi udvirke og opnå af den ær
værdige herre og fader i Kristus, biskoppen af Roskilde, at omtalte vikar
dømme med alle indtægter, frugter og besiddelser og med al nytte, ret og alt
tilbehør henlægges til fornævnte kloster og fuldt ud hjemles samme........
Givet i Stralsund i det Herrens år 1346 ottendedagen efter Herrens om
skærelse, og handlet på alles vegne, som benævnes med vort slægtsnavn
Podebusk, og hvem det vedkommer nu eller i fremtiden, uanset om de
udtrykkeligt er anført her eller ikke.

F
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1346. 13. januar.

Tommerup kloster skøder gods i Mollerod og Vallerod til Øved kloster.
Afskrift i Langebeks diplomatarium.

roder Bent, ved Guds gave udvalgt abbed i Tommerup og hele det
menige konvent sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Vi gør vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi med samtykke og
billigelse af den ærværdige fader, herr Peder, ærkebiskop af Lund, Sve
riges primas, og hele vort kapitel har solgt alt vort gods i Mollerod og
Vållerod i Fårs herred til den hellige trefoldigheds kloster i Øved, og at
vi i nærværelse af nævnte herr ærkebiskop har skødet klostret nævnte gods
med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt, agre, enge og græsgange,
huse, skove, fiskevande, vådt og tørt, højt og lavt, at besidde med rette
evindeligt, idet vi giver afkald på enhver rettighed, som vi havde til oven
nævnte gods, og forpligter os til at hjemle fornævnte Øved kloster nævnte
gods frit for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er vore segl
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1346 på ottendedagen
efter helligtrekonger.

B
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1346. 15. januar.

Johannitermunken Jakob Halvegge i Antvorskov afstår en gård i Avnstrup til

Jens Bæger.
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i g. januar 1346

Nr. 227

Original i den arnemagnaanske samling.

roder Jakob, kaldet Halvegge, af St. Johannesordenen i Antvorskov,
til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg har opladt min gård i Avnstrup i Ringsted herred
til nærværende brevviser, den gode mand Jens kaldet Bæger, og at jeg
frit har afstået den til ham med alle dens tilliggender, skove, agre, enge,
indtil den lovligt indløses af samme, hvilken gård Niels Jensen af Kværke
by ved sit åbne brev har pantsat mig for tre og en halv mark lødigt sølv.
For ikke at give noget menneske anledning til i fremtiden at rejse strid
herom, har jeg ladet mit segl hænge under dette brev. Givet i det Her
rens år 1346 søndagen næst efter ottendedagen efter helligtrekonger.

B

1346. 19. januar.

227

Kannik Peder Nielsen Pusel og de øvrige arvinger efter herr Niels Jensen Pusel
skøder dennes gods i Hvidbjerg sogn i Hassing h. til herr Esger Frost.

Original i rigsarkivet.

eder Nielsen Pusel, kannik i Ribe, Jens Nielsen, Peder Bagge og Tho
mas Nielsen, arvinger efter herr Niels Jensen Pusel, ridder, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel tilkommende som nulevende, skal vide, at vi på egne vegne
og på deres vegne, som er vore medarvinger efter vor fader, på vor herre
kongens retterting har tilskødet nærværende brevviser, herr Esger Frost,
ridder, alt vort gods i Hvidbjerg sogn i Hassing herred, og at vi har af
hændet det til ham til evig og retmæssig besiddelse. Dette gods har samme
herr Niels Jensen Pusel — god ihukommelse — tidligere skødet til Niels
Pedersen Mundjyde med alle tilliggender til samme gods, rørligt og urør
ligt, men ved vor herre kongens dom på hans retterting har vi, arvingerne
efter herr Niels Jensen, på retmæssig og lovlig vis vundet det tilbage fra
Niels Pedersen Mundjydes arvinger. Vi forpligter os og vore arvinger til
at hjemle samme herr Esger og hans arvinger alt det ovennævnte gods
tillige med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt, og fri det for krav
fra hvem som helst, såvel fra vore medarvinger som fra hvilke som helst
andre, således som landsloven kræver det. Vi forpligter os ligeledes til at
skøde samme herr Esger samme gods på Viborg landsting eller på syssel
eller herredsting med al ret og på de i dette brev anførte vilkår, når for-

P
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nævnte herr Esger eller hans visse bud i rette tid maner eller anmoder os
om at foretage fornævnte skødning til ham eller hans visse bud. Til vid
nesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1346 dagen efter den glorrige jomfru St. Priscas dag.

228

1346. 21. januar. Reval.

Kong Valdemar 4, Atterdag tager St. Michaelis nonnekloster i Reval tillige med
dets gods, medbrødre, undergivne og tjenere under sin beskyttelse og fritager det for

alle skatter og afgifter, som for tiden opkræves.
To originaler i Dorpatarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Est
land, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi tager de fromme fruer, abbedissen og det
menige konvent ved St. Michaelis nonnekloster i Reval tillige med alt
deres gods og alle deres medbrødre, undergivne og hvem som helst af
deres tjenere under vor freds beskyttelse og særlige værn. Derfor befaler
vi strengt under vor nådes fortabelse alle vore fogeder og deres officialer,
som til enhver tid måtte være hos Eder, med vor myndighed at stræbe
efter virkningsfuldt at værne disse og deres gods, medbrødre, undergivne og
dem, der som ovennævnt tjener dem, mod alle, der øver uret. Vi tilstår
desuden ovennævnte fruer den særlige nåde, at hvis nogen af deres med
brødre, undergivne eller af dem, der tjener dem, skulde blive dræbt —
hvad Gud forbyde —, skal der ydes erstatning og bødes fuldstændigt, nemlig
for en sådan broder som for en af vore vasaller og for en tjener, hvilken
stilling eller stand han end indtager, som for en tysker. Vi ønsker også med
dette brev, at disse fruer og alle deres undergivne skal anses for frie, fritagne og fuldstændigt undtagne at være for skatter, byrder, afgifter, leding,
tjenester og krav om særskatter, som til enhver tid måtte blive krævet gen
nem vore vasaller eller efter vor og vore fogeders befaling og samtykke.
Ligeledes godkender og stadfæster vi ved dette brev alle rettigheder, frihe
der og privilegier, der er bevilget samme nonner af vore forgængere, hvem
som helst af de Danskes konger, tillige med en hvilken som helst nådesbevisning, der frit er tilstået og bevilget samme af vore fornævnte for
gængere, at besidde med rette til evig tid. Derfor forbyder vi strengt under
vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen

V
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anden, hvilken stilling eller stand han end indtager, fordrister sig til at
fortrædige eller på nogen måde forulempe disse, deres medbrødre, dem,
der tjener dem, eller nogen anden af deres undergivne mod dette brevs
ordlyd, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnes
byrd herom har vi ladet vort sekret2) hænge under dette brev, idet det
er vor vilje, at vort nævnte sekret skal have fuld retsvirkning og fyldest
gørende gyldighed. Givet i Reval i det Herrens år 1346 på den glorrige
jomfru St. Agnetes dag med herr Stig Andersen, vor råd og høvedsmand
i Reval, som vidne.
1) udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2. — 2) dette og det efterfølgende
brev nr. 229 foreligger i to udfærdigelser, det ene beseglet med sekretet, det andet med
majestætsseglet, jf. nr. 116 note 2. Den anden udfærdigelse har »segl« i stedet for »sekret«
og udelader følgelig bemærkningen om sekretets retsgyldighed.

1346. 25. januar.
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Kong Valdemar 4. Atterdag stadfaster St. Michaelis nonneklosters besiddelse af
St. Olufs kirke i Reval samt tilstår det ejendomsretten over den mølle ved Reval,

som Henrik v. Brakel har overdraget klostret sammen med sine to døtre.
To originaler i Dorpatarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da menneskeslægten i fællig rammes ved det første menneskes fald, har
fædrene med priseligt snille omsigtsfuldt draget omsorg for, at mindet om,
hvad der er øvet, fæstnes ved skriftens vidnesbyrd, for at det ikke, når
tiden svinder, skal svinde med den. Derfor er det vor vilje, at det skal
være vitterligt for nulevende og fremtidige, at da vi omfatter de gud
hengivne fruer, abbedissen og det menige konvent ved St. Michaelis non
nekloster af Cistercienserordenen i Reval med from gunst og med henblik
på Guds gengældelse ønsker at hædre dem des mere med kongelig nåde,
forunder vi samme den nåde, som vore fromme forfædre indtil denne
dag gavmildt har vist og bevilget dem, at de til lindring af deres nød til
deres nytte må besidde St. Olufs kirke i Reval med al sogneret, og vi
bevilger dem med dette brev, at de med kongelig myndighed må over
give den til en hvilken som helst klerk, de måtte ønske. Desuden giver vi
nævnte abbedisse og menige konvent den mølle til eje, som herr Henrik

V

Nr. 230

51. januar 1346

168

v. Brakel har overgivet samme stiftelses menige konvent sammen med sine
to døtre, og som ligger nær Reval mellem herr Ove Saksesens mølle og
den mølle, som fordum tilhørte herr Johan v. Hildensem, og vi overdra
ger og hjemler dem denne mølle med alle dens tilliggender i jorder og
vande, at besidde med rette evindelig, idet vi med velvilligt sind på gyl
dig vis ønsker at stadfæste alt dette som gyldigt og urokkeligt, således som
det fuldstændigt er affattet i deres andre breve herom. Vi forbyder des
uden bestemt og strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore
fogeder eller deres officialer eller enhver anden vover på nogen som helst
måde at fortrædige eller i nogen henseende forulempe nævnte nonner eller
deres fogeder angående fornævnte, såfremt han vil undgå vor vrede og
kongelige hævn. For at alt det fornævnte kan få evig stadfæstelses styrke,
har vi til vidnesbyrd og sikkerhed overdraget samme dette brev, bestyrket
med vort sekret, idet det er vor vilje, at vort nævnte sekret2) skal have
fuld retsvirkning og fyldestgørende gyldighed. Givet i Reval år 1346 på
dagen for apostlen Paulus’ omvendelse med herr Stig Andersen, vor råd
og høvedsmand i Reval, som vidne.
1) udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116, note 2. — 2) jf. nr. 228, note 2.
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1346. 31. januar. Lödöse.

Kong Magnus af Sverige overlader Anklams borgerskab et fed i Falsterbo, som

han har erhvervet af tre bymand i

Hagha.

Vidisse i Anklam.

agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide1), at vi har overladt de hæderværdige mænd og kyndige
rådmænd og borgere og hele borgerskabet i Anklam et feds område og
plads i Falsterbo med alle veje, skel og stier; dette fed har vi ved retmæssigt
købs adkomst erhvervet af Jens Gjordsen, Peder Nielsen og Niels Thymik,
bymænd i Hagha2}, og i overenstemmelse med fædrelandets love er det
afmærket på følgende måde: fra det kors, som afmærker Stralsunds, Greifs
walds og Anklams fed, (går grænsen) til Henneke Graventops gård, fra
Henneke Graventops gård til Margrete Gjordses gård, fra nysnævnte Mar
gretes gård til vejen og således videre i lige linie til lige over for Greifs
walds fed og ved siden af dette tilbage til føromtalte kors. Vi skøder dette
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fed med al ret, gavn og frugter, at nyde og have hvert år, og vi overlader det
med dette brev med al højere og lavere domsmyndighed på nævnte fed og
sted over alle, der begår overtrædelser og forser sig, i overenstemmelse med,
hvad lybsk ret kræver og fordrer. Men idet vi giver fornævnte mænd og
deres medborgere fuld ret og herlighed til således at besidde, have og frit
og ukæret efter deres vilje, tarv og forgodtbefindende tage fornævnte fed
og plads i besiddelse på det tidspunkt, da vort marked afholdes sammesteds,
og idet vi bestemt forbyder alle, der kommer hertil fra hvilke som helst
stæder, byer eller købinger i nogen henseende eller på nogen måde at for
trædige eller vove at fortrædige og at tynge eller vove at tynge fornævnte
rådmænd eller deres medborgere eller undergivne mod deres vilje på dette
deres fed, som er overgivet dem og afmærket for dem, så tilstår vi frem
deles oftnævnte mænd af særlig nåde, at de i markedstiden må samle bymænd, borgere eller indbyggere fra byer og købinger, der ligger nær Anklam, på deres fed, så at de kan nyde enhver frihed og fordel og alle frugter
sammen med dem. Det er også vor vilje, at fornævnte rådmænd og deres
medborgere må købe områder imellem fornævnte vej og havet af indbyg
gerne ved venskabelig overenskomst og køb. Når disse områder er købt og
erhvervet på gyldig vis, tildømmer vi dernæst til evige tider fornævnte
rådmænd og deres borgere ovenfor omtalte fed med alle dets skel, grænse
sten og ovenfor anførte veje til havet, at nyde og fryde sig over til deres
fordel og som deres frie besiddelse fra slægt til slægt, således som de øvrige
borgere fra andre stæder vides at nyde deres fulde frihed på deres fed, idet
vi bestemt og strengt under vor nådes fortabelse forbyder, at nogen af vore
fogeder, deres officialer, undergivne eller nogen anden, hvilken stilling,
stand eller rang han end indtager, mod retfærdigheden forsøger eller vover
at påføre fornævnte rådmænd og dem, der bor på deres fed, nogen tynger,
hindringer eller fortrædigelser, såfremt han ønsker vor nåde og vil undgå
vor alvorlige og strenge hævn. Til klart vidnesbyrd om alt dette har vi
ladet vort segl hænge herunder. Givet i Lodose i det Herrens år 1346 tirs
dagen næst før kyndelmisse.
1) jf. 1343 18. oktober, DRB. III 1 nr. 373. — 2) forsvunden landsby på Falster bo
tangen.

1346. 1. februar. Lodose.
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Kong Magnus af Sverige overdrager sin ægtefælle dronning Blanca en årlig sum

Nr. 232

3. februar 1346
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sølv af de skånske markeder, som skal udbetales hende af fogeden i Skåne Karl
Nielsen,
Original, stærkt beskadiget, i det norske rigsarkiv’, udfyldt ved konjektur.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle,
som ser dette brev, (hilsen evindelig med Gud).
Vi vil, at det skal være klart (for alle med) dette brev, at vi årligt har
overdraget vor elskede ægtefælle Bl(anca) ... sølv i kølnsk vægt af vore
markeder i Sk(åne), som Karl Nielsen, vor nuværende generalfoged i Skåne
og (hans efterfølgere) hvert år (skal udbetale) villigt og omgående på
samme vor ægtefælles ... anfordring og til hendes udsending (uden) nogen
som helst hindring, forhaling eller bedrageriske udflugter, idet det er vor
vilje, at (udbetalingen) af denne sum på (anfordring) skal gå forud for alt
andet, og idet vi ved vor nåde strengt befaler vor (fornævnte) nuværende
(generalfoged K)arl eller den, som til enhver tid beklæder denne stilling,
(at udføre) dette vort mandat. Givet i Lodose i det Herrens år 1346 dagen
før kyndelmisse under vort (segl).

M
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1346. 3. februar. Avignon.

Pave Clemens 6. tillader ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru Mar-

grete at have et rejsealter.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn, den velbyrdige mand Jakob Jensen af Markie, rid
der, og vor elskede datter i Kristus, den velbyrdige kvinde Margrete,
hans hustru, af Lunds stift hilsen o.s.v.
Den oprigtige hengivenhed og kærlighed (-------- p). Givet i Avignon
den 3. februar i vort (pontifikats) fjerde år.

T

1) for de forkortede formler se nr. 4.
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1346. 5. februar. Reval.

Væbnerne Arnold Plate og hans søn Tile pantsætter det gods, den danske konge
havde overdraget dem, efter at det var hjemfaldet til ham ved Rolo af Ylmensalos død,

til klostret Padis for 300 mark sølv,

24^ februar 1346
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Nr. 235

Original i det svenske rigsarkiv.

rnold, kaldet Plate, og hans søn Tile, væbnere, til alle, der får dette
. brev at se eller hører det læse, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi efter forudgående tilbørlig overvejelse med alle vore
arvingers fulde samtykke har pantsat nedenfor anførte gods til herr Nico
laus, af Guds nåde abbed i Padis, og hans kloster eller menige konvent,
nemlig allodiet Ylmensalo og torperne Kullathe, Lodenrode, Amunde og
Langhe, som ved Rolo af Ylmensalos død ifølge kongelig ret var hjemfal
det til vor herre kongen af Danmark og derefter af samme vor herre konge
på hans kongelige myndighed overdraget os, således som vi hidtil ukæret
har besiddet det fornævnte i kraft af den kongelige myndighed ... Givet
og forhandlet i Reval i det Herrens år 1346 på den hellige jomfru og
martyr Agathes dag. ...

A

1346. 15. februar.
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Gregers Åstredsen sælger sit gods i Torup i Tjbrnarp sogn til Bosjø kloster^
Skånebrevsfortegnelsen.

algs- eller skødebrev udstedt af Gregers Åstredsen til Bosjø kloster på
alt hans gods i Torup i Tjbrnarp sogn. Givet dagen efter St. Valentins
dag 1346.

S

1346. 24. februar. Reval.
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Kong Valdemar 4. Atterdag overdrager sognepræsterne i Reval stift indtægterne,
frugterne og indkomsterne af deres kirker i et helt år efter deres død til betaling af

begravelse og efterladt gæld.

Original i det svenske rigsarkiv.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom sognepræsterne i Reval stift, efter hvad vi i sandhed har for
stået, mere end andre sognepræster i vort rige nidkært for Gud har forrettet og forretter gudstjenester og gudhengiven tjenergerning for vor og
vort riges lyksalige tilstand og for vore forfædre, de berømmelige danskes
kongers sjælefrelse — salig ihukommelse — vil vi af denne grund udmærke

V
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dem frem for andre og vise dem en særlig nåde. Derfor overdrager vi dem
med dette brev og giver enhver af dem det nådsensår, der er bevilget2)
dem af vore forfædre, nemlig at alle indtægter, frugter og indkomster af
deres kirker, således som de frit har besiddet dem i live, frit skal tilfalde
dem og enhver af dem i et fuldt år, at regne fra enhvers dødsdag, tillige
med alt deres rørlige gods til at bekoste deres begravelser og til beta
ling af gæld og desuden til både at oprette testamenter og give andre
almisser, således som det synes dem mest tjenligt, og vi godkender og stad
fæster med dette brev en lignende nåde og desuden andre nåder — af en
hvilken som helst ordlyd — der er bevilget dem af vore forfædre. Til vid
nesbyrd om alt dette har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet
og udstedt i Reval ved herr Stig Andersen, ridder, vor høvedsmand sam
mesteds i det Herrens år 1346 på apostelen St. Mathias’ dag.
1) udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2. — 2) som patron for kirkerne i
Estland har kongerne ifølge germansk ret været i besiddelse af spolieretten d.v.s. retten
til at beslaglægge afdøde gejstliges efterladenskaber.
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1346. 24. marts.

Didrik v. Kele, kongelig dommer i lenssager, erklarer, at Konrad v. Ohal har

solgt en årlig indtagt på seks mark sølv i sin gård Koschal, i møllen sammesteds og i

sin arv i Reval, hvilket gods han sidder inde med som len fra Danmarks konge, til

Werner af Kalmar og Johan Witte.
Afskrift i Revalarkivet.

idrik v. Kele, lensdommer i Estland, til alle troende kristne, til hvis
kundskab dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Ved dette brevs meddelelse skal det være vitterligt for Eder alle, at
Konrad v. Ohal fremstod for mig, kongens dommer, da jeg førte forsædet
i nærværelse af mine meddommere herr Henrik Crowel, Everhard v. Tois
og Nicolaus Ruentacken, og at han formedelst 60 mark sølv ... solgte seks
mark sølv i sin gård Koschal og møllen sammesteds og i sin arv i staden
Reval til de forstandige og hæderlige mænd herr Werner af Kalmar, råd
mand i Reval, og Johan Witte, til deres hustruer og alle deres arvinger...,
således som han sidder inde med dette gods som len af vor herre kongen af
Danmark. Givet i det Herrens år 1346 dagen før den hulde jomfru Marias
bebudelse.

D

26. marts 1346

1346. 24. marts. Ribe.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Gerhard af Borken, borger i Ribe, og hans
gods under sin beskyttelse og fritager det for alle afgifter og tjenester, samt tilstår

ham sagefaldet af hans undergivne.
To originaler i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og erklærer offentligt, at vi har taget
nærværende brevviser Gerhard af Borken, vor borger i Ribe, under vor
fred, beskyttelse og vort særlige værn tillige med alt hans gods, nemlig en
gård i Fårup sogn og på Tanderup mark og to landboer sammesteds og med
alle tilliggender hertil, og vi erklærer over for ham, at hans nævnte gods på
landet er frit og i lige måde fritaget for al ledingstynge, ombudsmandens
krav, inne, stud, kværsæde, redskud og de øvrige afgifter, tjenester og byr
der, der hører til vor ret, og særligt for alle ekstraskatter, der bliver eller
vil blive pålagt af os eller af vore fogeder, hvortil vi føjer denne særlige
nåde for ham, at hans undergivne, der bor på ovennævnte gods, skal svare
ham og ikke på nogen måde nogen anden for alle deres forseelser, såvel i
fyrremarksager som i mindre sager, der hører under vor ret. Derfor for
byder vi strengt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres
officialer eller nogen anden, hvilken stilling eller rang han end indtager,
på nogen måde vover at fortrædige denne eller hans ovennævnte under
givne mod ordlyden af dette brev, såfremt han vil undgå vor vrede. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i vor
nærværelse i det Herrens år 1346 dagen før den hellige jomfru Marias
bebudelse.

V

1346. 26. marts.
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Jakob, abbed i Herrevad kloster, skøder gods i Nbbbeldv til kapitlet i Lund i
mageskifte for dettes gods i Tostarp.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

kødebrev udstedt af abbeden i Herrevad kloster til kapitlet i Lund,
således at kapitlet eller kanniken, herr Bennike, får Nbbbeldv og ab
beden, herr Jakob får Tostarp. Givet midfastesøndag 1346.

S
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2. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen.

ekendelse af en klosterbroder Jakob, udstedt angående gården Tos tarp,
som herr Bennike bortskødede til Bosjø1) kloster til gengæld for Nobbelov. Givet 1346.

B

1) fejl for Herrevad kloster, jf. nr. 239.
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1346. 26. marts. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at herr Jakob, abbed i Herrevad, har skødet

klostrets gods i Nobbelov til Lunde domkirkes bygningsfond samt yderligere betalt ti
mark skånsk mod til gengæld at få bygningsfondets gods i Tostarp.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, at den hæderværdige mand,
herr Jakob, abbed i Herrevad, i det Herrens år 1346 på søndagen Lætare
personligt fremstod for os i Lund, hvor han med vort og sit konvents sam
tykke til Lunds kirkes bygningsfond tilskødede den ærværdige mand, herr
Bennike, kannik i Lund, forstander for samme bygningsfond, alt det gods,
som nævnte abbed og hans konvent besad i Nobbelov nær Ellinge i Harjagers herred i Sallerup sogn, og som en mand ved navn Mogens nu bebor,
med virning og de enkelte tilliggender til samme gods, rørligt og urørligt,
at besidde med rette til evig tid. Til gengæld overdrog nævnte herr Ben
nike fornævnte herr abbed og konvent en bygningsfonden tilhørende gård i
Tostarp i Sønder Åsbo herred, hvorpå nu Anders Skomager bor, til evig
besiddelse på det vilkår, at herr abbeden eller hans efterfølger på grund af
forbedringen på godset i Tostarp inden næste jomfru Marias himmelfarts
dag skal betale Lunde kirkes bygningsfond eller dens forstander ti mark i
nye skånske penninger, og at fornævnte Anders indtil næste Mikkelsdag
fuldt ud skal svare nævnte herr Bennike for enhver overtrædelse og for
seelse, som han begår. Fornævnte abbed forpligtede også sig og sit nævnte
konvent til at hjemle nævnte Lunde bygningsfond fornævnte gods i Nobbelov med alle dets tilliggender og at frigøre det fra krav fra hvem som helst.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet oven
nævnte år, dag og sted.

P

175

Omkr. 4. april 1346
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1346. 4. april. Reval.
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Kong Valdemar 4. Atterdag forlener Hinke Moor med det gods i Estland, som

denne har købt af Nicolaus v. Orges.

Original i Kukruse godsarkiv (Estland).

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
Estland, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi forlener nærværende brevviser Hinke Moor og hans
sande arvinger med det gods, som er beliggende på nedennævnte steder,
nemlig seks hageplove i landsbyen Reyuenalle med ladegård sammesteds,
og i Kucris to hageplove med fiskevand i Puiecke og med fællig i lands
byerne Ettis og Kucris, og som han ved ret køb har erhvervet fra Nicolaus
v. Orges, at besidde som ret len til evig tid med alle tilliggender til nævnte
gods, nemlig dyrkede og udyrkede agre, enge, græsgange, skove, vandløb
og fiskesteder. Derfor forbyder vi fast og bestemt ved vor nådes forlis, at
nogen af vore fogeder eller deres officialer eller nogen anden, af hvad
stilling eller stand de end er, drister sig til på nogen måde at fortrædige
denne Hinke eller hans sande arvinger imod ordlyden af dette brev, så
fremt han vil undgå vor vrede og den kongelige straf. Til vidnesbyrd
herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Reval i det
Herrens år 1346 på den hellige biskop og bekender St. Ambrosius’ dag
med Stig Andersen, ridder, vor råd og høvedsmand i Reval, som vidne.

V

1) udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2.

1346. Omkr. 4. april.
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Steffen i Svenstrup skøder halvdelen af sit gods i Svenstrup til Peder Næring.
Viborg stifts registratur, A (1540'eme).

t brev på latin, der lyder, at Steffen af Svenstrup har skødet Peder
Næring halvdelen af sit gods i Svenstrup. Givet 1346....... J) den hel
lige Ambrosius’ dag.

E

Viborg stifts registratur, B (1574).

t skødebrev, som Steffen af Svenstrup har givet Peder Næring på sit
gods i Svenstrup. 1346.

E

1) lakune i forlægget.
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1346. 13. april.
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Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Niels Pedersen Grubbe i hans nærværelse
har pantsat gods på Sjælland til Jakob Bæger og dømmer denne pantsættelse gyldig.

Original i rigsarkivet.

i Valdemar, 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 tilkommende, at
en mand ved navn Niels Pedersen, kaldet Grubbe, stedtes for os i det Her
rens år 1346 første torsdag efter palmesøndag, og at han i vor nærværelse
pantsatte, overdrog og oplod alt sit nedennævnte gods til nærværende brev
viser, vor tro svend Jakob Bæger, formedelst 150 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt i groter, sterlinger og lybske penge og ikke i nogen som helst
anden værdi, nemlig: alt hans gods i Vedby, hele byen Gedethwet, hele byen
Hesselbjerg, alt hans gods i Rugtved, hele byen Uglerup med alle rettig
heder og vilkår, med hvilke dette gods i Uglerup friest er kommet ham i
hænde, fremdeles alt hans gods i Øthkilstorp, alt hans gods i Ulstrup, alt
hans gods i Tåstrup, alt hans gods i Karsholte, fem ørtug skyldjord i Tors
lunde i Tuseherred og alt hans moders gods i Øster Dråby i Hornsherred
med alle tilliggender til alt det ovennævnte gods, nemlig agre, enge, græs
gange, skove, fiskevande, møller, vådt og tørt, såvel rørligt som urørligt
inden for de fire markeskel, at indløse nu førstkommende St. Jakobs dag
eller St. Jakobs dag de umiddelbart følgende år. Han forpligtede og bandt
sig til, at nævnte gods, hvis han eller hans arvinger ikke indløser det til
nævnte termin for fornævnte sum penge, da uden nogen afkortning og
betingelsesløst skal tilhøre fornævnte Jakob Bæger eller hans arvinger for
300 mark sølv, da som nu i form af pant. Det vilkår vedføjes, at samme
Jakob Bæger årligt skal oppebære alle frugter og indtægter af fornævnte
gods, indtil han eller hans arvinger indløser det fuldt ud, uden mindste
fradrag i gældens hovedstol. Ydermere forpligtede han sig til at hjemle og fri
oftnævnte Jakob Bæger alt det ovenfor anførte gods for krav fra hvem som
helst og hvilke som helst, hvem det angår eller kan angå, men i det år, i
hvilket han indløser godset, skal de frugter og indtægter, som forfalder
hint år, helt og fuldkomment tilfalde fornævnte Jakob tillige med hoved
summen. I medfør af bestemmelserne, betingelserne og artiklerne i nævnte
Niels Grubbes åbne brev, affattet angående denne pantsætning og forplig
telse, erklærer vi os tilfreds, og tildømmer vi under vor stadfæstelse fornævnte
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Jakob Bæger og hans arvinger nævnte gods, alt og hvert, at besidde frit til
hans nytte, tarv og rådighed, indtil samme Niels eller hans arvinger lov
mæssigt og fuldstændigt, som ovenfor anført, indløser fornævnte gods hos
nævnte Jakob eller hans arvinger. Vi forbyder derfor strengt under trusel
om vor nådes fortabelse, at nogen, af hvad stand eller stilling han end er,
på nogen måde befatter sig med ovennævnte gods eller nogen del af det
uden nævnte Jakobs eller hans arvingers samtykke og udtrykkelige vilje,
såfremt de ønsker at bevare vor nåde ubeskåret. Til vidnesbyrd herom har
vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

1346. 18. april. København.
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Kong Valdemar 4. Atterdag lover sine fætre, hertugerne Bugislav 3., Barnim 4, og

Wartislav 3, af Stettin (Pommern-Wolgast) at holde dem skadesløse for tab og om
kostninger i hans tjeneste.
Efter tryk i Schwartz, Pommersche u. Rügianische Lehn Historie (1740).

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev giver de berømmelige fyrster, vore
elskede fætre1), herrerne Bugislav, Barnim og Wartislav, hertuger af Stet
tin, løfte og tilsagn om helt og fuldt ud at fyldestgøre dem for alle tab og
udgifter, som de sammen med de mænd, som de fører i vor tjeneste, måtte
pådrage sig undervejs fra det færgested, hvor de går ombord i deres skibe,
og til de kommer til vort riges område og til os, og undervejs fra vort rige,
og til de frit vender tilbage til deres hjemland. Til vidnesbyrd herom har vi
ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i København i det Herrens
år 1346 tirsdagen efter påske.

V

1) sønner af Valdemars morbroder Wartislav 4. af Pommern-Wolgast.

1346. 25. april.
Tyge Buzel overdrager sin gård i
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Ørugh samt det ham af Peder Vendelbos arvin

ger pantsatte gods i Bjerring, Serup og Mammen til St. Budolfi kloster i Viborg.
Original i rigsarkivet.
3. Række. II.

12
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yge Buzel til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg til lægedom for min og min hustru
Bodils sjæl med dette brev skænker, overdrager og frit oplader nærvæ
rende brevvisere, nonnerne i St. Budolfi kloster i Viborg, alt mit gods i
Ørugh, nemlig en gård med en mølle sammesteds, og alt det gods, som
arvingerne efter herr Peder Vendelbo — god ihukommelse — har pantsat
til mig, og som skal indløses på sidste Viborg landsting inden Mikkelsdag,
nemlig to gårde i Bjerring, en gård i Serup og en gård i Mammen med de
vilkår, alle som eet, på hvilke det har været pantsat til mig, således som jeg
tidligere på Viborg landsting har opladt dem nævnte pantsatte gods og til
skødet dem mit eget gods til deres brug og rådighed med rette. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herr
Peder Palk og herr Niels af Højslev, præster, hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1346 på evangelisten Markus’ dag.

T
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1346. 27. april. Reval.

Stig Andersen, ridder, høvedsmand i Reval, og kongens råder og vasaller, samt
stadens Revals borgmestre og rådmænd fastsætter visse regler om pantsættelse og ind

løsning af pantsat gods i Estland.

Original i Revalarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

Herrens navn amen. År 1346 efter Guds menneskevorden torsdagen
efter søndagen Quasimodogeniti1) fastsætter vi Stig Andersen, ridder,
høvedsmand i Reval, Henrik Lode, Henrik Lechtes, Didrik Tolk, Kristian
Scherenbeke, Godfred v. Parenbeke, riddere, Johan Mekes, Johan Wacke,
Didrik Virkes, Henrik Haversvorde, Asser v. Nienhove, Tideman Kele, Her
man Risbith, Johan Wolderso, Hartvig Kirkota, Odvard Sorsevere,
Niels Mynnekrop og Didrik Wrangel, herr kongen af Danmarks råder,
boende i Estland, Herman Moorman, Reineke Kowel og Wennemar Hollogher borgmestre og de øvrige rådmænd i staden Reval med fuldt sam
tykke og enstemmig tilslutning af alle vor nævnte herre konges vasaller
og stadens borgerskab sammesteds nedenforanførte bestemmelser til det
fælles bedste og til åbenbar gavn for hele landet samt til lindring af adskil
lige byrder, og vi bestemmer uigenkaldeligt, at det skal overholdes evinde
ligt. (1) For det første fastsætter vi den bestemmelse angående de indbyg
gere i Wirland og Alentaken, som har lovet deres kreditorer penge under
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vilkår af indtræden, på folkesproget kaldet indlager2), at enhver, som skyl
der en anden ti mark sølv, med det pant, som på folkesproget kaldes be
slaglagt3), skal pantsætte denne en hageplov med hest og okser, hvormed
en god mand kan gøre en anden fyldest. Men hvis nogen skylder en anden
een, to, tre, fire eller fem mark sølv mindre eller mere end ti mark sølv,
skal han ligeledes herfor pantsætte denne en hageplov med det pant, som
kaldes beslaglagt3), og pantsætteren kan indløse disse hageplove før eller
efter landgildens ydelse, når det passer ham. (2) Fremdeles hver gang
en skylder en anden ti mark sølv og stiller hageplove i pant, som allerede
nævnt, lige så ofte skal han stille en egnet medlover for sig, som sammen
med ham skal stå inde for tab og interesse. <3) Hvis fremdeles pant
sætteren påfører den anden tab eller vold med hensyn til de således pant
satte hageplove, skal den, der forøver vold og tab, sammen med sin med
lover, derefter på tro og love gå i indlager i staden Reval i løbet af 15 dage,
efter at han bliver opfordret dertil, og ikke tage ud derfra, førend der på
fyldestgørende måde bliver bødet for tab og vold; kreditor skal dog beholde
hageploven eller hageplovene, indtil han får sine penge, og pantsæt
teren indløser den eller dem. <4) Hvis fremdeles nogen skulde dø førend
indløsningen af hageplovene — hvad ikke ske — skal de overlevende i løbet
af 15 dage på tro og love indsætte en lige så egnet i hans sted. (5) Hvis der
fremdeles, når nogen vil indløse sine hageplove hos sin kreditor og denne
muligvis har gæld på samme, skulde opstå strid mellem dem om denne
gæld, således at den ene siger, at den er så og så meget, og den anden be
nægter det, skal det derefter stå til hans ed, hvem hageploven er pantsat
til, hvor meget gæld der var, og i overenstemmelse hermed skal den be
tales af samme hageplove samtidig med, at hovedsummen betales. (6) Hvis
fremdeles nogen aftaler sådanne betingelser med sin kreditor, at han det
kommende år eller senere skal gå i indlager i staden Reval for gælden, da
skal han, når tidspunktet indtræder, handle på samme måde, som han
skulde gøre nu, hvis tidspunktet nu var for hånden. (7) Fremdeles fastsætter
vi, at enhver kan betale sin gæld med samme mønt, i hvilken beløbet blev
udbetalt til ham. (8) Fremdeles fastsætter vi den bestemmelse angående ind
byggerne i Harrien, at enhver — eftersom landet er øde4) — for en gæld på
ti mark sølv skal pantsætte to arvelodder5) til sin kreditor, hvor denne vil
vælge dem på hans gods, hageplov ved hageplov, og hvis han skylder ham
een, to, tre, fire eller fem mark sølv mindre eller mere end ti mark sølv,
skal han pantsætte een arvelod til ham på de ovenfor antegnede betingel12*
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ser med den tilføjelse, at alt, hvad en kreditor anbringer af heste, kvæg,
korn, huse, bygninger med mere på de hageplove, der er pantsat til ham,
skal hageplovenes herre betale og fyldestgøre ham, førend han får hage
plovene tilbage fra hans myndighed. (9) Fremdeles, alt, hvad der nu er
tilstået de pantsatte estere i korn, kvæg eller enhver anden ting, skal for
blive på hageplovene, indtil de bliver indløst, og hageplovenes herre må ikke
under pantsættelsen indkræve det eller føre klage over det. (10) Fremdeles
blev det angående borgerne i Reval af hensyn til stadens bevogtning fast
sat, at borgere, til hvem hageplove er pantsat, på ingen måde er forpligtet
til krigstogt eller udbud6) i medfør af de pantsatte hageplove, men de estere,
der bor på dette gods, skal følge herren, hvem godset tilhører, på krigstogt
og i udbud6) som hans egne estere, men de skal ellers ikke på nogen måde
adlyde ham. (n) Fremdeles fastsætter vi, at enhver frit kan beholde det
således pantsatte gods i sin magt, indtil pantsætteren bliver i stand til at
indløse det. O2) Hvis der fremdeles skulde være nogen, som sætter sig op
imod og er ulydig mod denne bestemmelse, og som ikke vil stille sin kreditor
tilfreds ved pantsættelse af hageplove som anført, skal den kongelige dom
stol træde til og disponere over en sådan ulydigs gods og først udtage een
god hageplov af det som følge af denne brøde, heraf skal halvdelen for evigt
tilfalde herr kongen og den anden halvdel landet, og derefter skal domme
ren fyldestgøre vedkommendes kreditor af hans gods som ovenfor udtrykt.
(13) Fremdeles, hvis nogen i trods nægter at modtage, hvad der gives til
pantsætning, skal skyldneren møde for den kongelige domstol og med rets
virkning over for dommeren tilbyde sin kreditor nævnte fyldestgørelse, og
han skal give dommeren brev på, at han vil påtage sig denne forpligtelse,
således som det allerede er fastsat, og han skal da gå bort eller vende tilbage
uden brøde og med æren i behold. <14) Hvis der fremdeles skulde opstå strid
om pantsætning af samme art mellem parterne, således at kreditor måske
siger, at han ikke er fyldestgjort, hvorimod skyldneren siger, at han er, skal
to mænd, der i hvert sogn særligt er udpeget hertil, træffe afgørelse om en
tilfredsstillende ordning for begge parter, således som de selv vilde gøre
over for andre eller vilde, at der skulde gøres over for dem, og således som de
vil svare til over for Gud. <15) Hvis fremdeles døden skulde indhente en af
disse to, som er udpeget i hvert sogn til at bestemme i disse sager, skal herr
kongens råder derefter på den nærmest følgende tingdag indsætte en anden
jævngod i hans sted fra samme sogn. For at alt dette fornævnte kan få den
evindelige beedigelses styrke, stadfæstes det af den berømmelige fyrste, vor
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herre, herr Valdemar, de Danskes konge og hertug af Estland, og han be
styrker dette brev ved at hænge sit store segl7) under sammen med segl til
hørende herr Stig, ridder, hans høvedsmand i Reval. Givet i Reval år og
dag som ovenfor.
1) i. søndag efter påske. — 2) teksten har inkome. — 3) teksten har besat. — 4) Harrien var det af oprøret i 1343 hårdest ramte landskab, jf. Gernet, Forschungen 38. —
5) teksten har hereditates, der må forstås som landbrugsenheder, der gik i arv, nærmest
svarende til arvefæstemål i Danmark, jf. Mekl. UB. XVII 331 (under artiklen Bauern)',
en anden fortolkning hos Gernet 1.1., der mindre sandsynligt vil forklare glosen med en
henvisning til de på grund af oprøret opløste forhold i Harrien, der skal have medført, at
hageplovinddelingen er blevet udvisket. — 6) teksten har malua siue expedicio. — 7) det
under brevet hængende majestætssegl er identisk med det kongesegl, som Stig Andersen
anvendte i Estland, jf. nr. 116 note 2.

1346. 29. april.
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Lippold v. Alwen, kongelig dommer, udvalgt af Stig Andersen, erklærer, at Her
man Risbith pantsætter landskabet Amynde, to hageplove i Langhe og to i Culleten-

dorpe til borgmester Reineke Crowel i Reval og Albrecht v. Renten for 30 mark rigen
sisk sølv.

Original i det svenske rigsarkiv.

ippold v. Alwen, dommer, udpeget og udvalgt af herr Stig, til alle, til
Å hvis kundskab dette brev bliver bragt, evig hilsen med Gud.
I min nærværelse, hvor jeg førte forsædet på kongens domstol.. Givet
år 1346 efter Herrens menneskevorden, lørdag efter søndagen Quasimodogeniti.

L

1346. 1. maj. Lodose.
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Kong Magnus og dronning Blanca af Sverige betænker gejstligheden i Lunds stift

i deres testamente.
Original på svensk i det svenske rigsarkiv.

faderens, sønnens og den helligånds navn. Vi Magnus og Blanca, af
Guds nåde konge og dronning af Sverige, Norge og Skåne, ved, at intet
er vissere end døden, men intet uvissere end dødens time, og vi betænker,
at den, som har meget i denne verden, ved Guds og hans helgeners nåde
er desmere forpligtet til heraf at være Gud til hæder og tjeneste; dette
kommer vi i hu, og vi opsætter vort fælles testamente...... Fremdeles giver
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vi til Skåne: først til Lundekirken en kalk til fem mark guld og et helt
stykke klæde af »hæthenstykke»1). Fremdeles Ås kloster i Nørre Halland
den indtægt, som vi har givet det i forlening, at have tre år længere end vort
brev lyder. Fremdeles både munke- og nonneklostre i Skåne, som har og
må eje verdsligt gods, giver vi — med undtagelse af Borringe kloster, som
vi giver 100 mark skånsk — 500 mark til deling. Fremdeles prædikebrødrene i Halmstad 4 mark skånsk, dernæst prædikebrødrene i Helsing
borg, Lund og Åhus 60 mark skånsk til deling. Fremdeles alle barfodbrødrene2) i Skåne det samme. Fremdeles hver kirke, i (hvis sogn) vi har gods,
i Lunde stift tre mark og to til præsterne og en halv mark skånsk til klok
kerne. Fremdeles til hvert kapitel og helligåndshus i samme stift 20 mark
skånsk; til de fattige i samme stift 200 mark skånsk til deling.........Og til
sandt vidnesbyrd og fuldbyrdelse af alt dette, hænger vi vore segl under
dette brev og testamente, som blev opsat, skrevet og givet i Lodose i året
1346 efter vor Herres byrd på apostlene St. Filip og Jakobs dag.
1) saracensk klæde. — 2) d.v.s. franciskanerne.
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1346. 2. maj. Reval.

Kong Valdemar 4. Atterdag henlægger kirken i Katkull til domkirken i Reval.

Afskrift i rigsarkivet.

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, Estlands her
tug, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom domkirken i Reval aldeles er uden jordegods, som i nogen grad
kunde støtte den under dens byggearbejder og andre nødvendige opgaver,
omfatter vi denne kirke med særlig nåde og gunst til sjælefrelse for vor
elskede ægtefælle, fru Helvig, og vore forfædre, kongerne af Danmark —
salig ihukommelse — og henlægger apostlene Simons og Judas’ kirke i
Katkull til samme kirke, idet det er vor vilje, at den til evig tid skal være
annekteret med ejendomsret og med alle frugter, oppebørsler og indtægter,
som i evighed ydes af den; vi giver for al fremtid afkald på al patronatsret,
som tilkom eller kunde tilkomme os, vore børn og efterfølgere eller for
fædre, idet det er vor vilje, at der med hensyn til alle indtægter og oppe
børsler fra fornævnte kirke hvert år til evig tid skal disponeres til ære og
nytte for ovennævnte kirke i Reval og i overenstemmelse med den anord
ning, som den ærværdige fader i Kristus, herr Oluf, af Guds nåde nu biskop
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af Reval, måtte træffe. Derfor forbyder vi bestemt og strengt under vor
nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres officialer eller nogen
anden, hvilken stilling, værdighed eller stand han end indtager, i al frem
tid vover eller drister sig til på nogen måde at fortrædige omtalte biskop, den
nuværende eller enhver fremtidig, imod dette brevs ordlyd og nåde, til
stået omtalte domkirke af os, såfremt de ønsker at undgå vor vrede og
kongelige hævn. Til klart vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet i Reval i det Herrens år 1346 dagen efter apostlene
Filip og Jakobs dag med herr Stig Andersen, ridder, vor råd og høveds
mand for vort ovennævnte land Estland, som vidne.
1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2.

[1346. 2. maj].
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Biskop Oluf af Reval udsteder et genbrev til forgående brev.
Referat af Hvitfeld.

iskop Oluf udstedte et genbrev herom. Givet i Reval med herr Stig
Andersen som vidne.
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Ærkebiskop Peder af Lund forordner med kapitlets samtykke, at når en kannik i
Lund dør, da skal den af hans testamentseksekutorer, der er valgt blandt hans med-

kanniker, for et år oppebære indtægterne af hans embeder til afholdelse af den afdødes
begravelse og til bestridelse af hans gæld', hvad der bliver tilovers skal tilfalde den

afdødes arvinger.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
De herrer provsten, dekanen og ærkedegnen og hele vort elskede Lunde
kapitel i Kristus har ydmygt ansøgt os om, at vi nådigt vilde værdiges at
forordne, at hver gang en Lundekannik dør, skal eksekutoren af hans
testamente, hvad enten han selv personligt har beskikket og udvalgt ham
blandt kapitlets medlemmer, eller kapitlet — i tilfælde af, at testator har
forsømt det — har beskikket et af sine medlemmer til eksekutor, helt og
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fuldt oppebære alle indkomster og tjenesteydelser af hans beneficier, hvilke
de end er, for et helt år. Idet vi bøjer os for deres fromme bønner, forordner
og bestemmer vi derfor med samme vort kapitels enstemmige samtykke, at
det til evig tid ubrydeligt skal overholdes, at når en Lundekannik dør,
hvad enten han beklæder en dignitet eller ej, da skal hans eksekutor i kapit
let tillige med de andre testamentseksekutorer frit nyde alle de frugter,
indkomster og tjenesteydelser, der hidrører fra dignitet, præbende og bord,
hvis han har holdt residens, i et helt år regnet fra hans dødsdag, for dermed
hæderfuldt at holde hans begravelse og samvittighedsfuldt at betale den
afdødes gæld; og han skal have uindskrænket og hel dispositionsret over
nævnte beneficiers gods, alt og hvert enkelt, til den føromtalte termin. Og
hvis der, når de testamentariske gaver og gælden er betalt, bliver noget til
overs af indtægterne eller ydelserne, da skal det fuldt ud uden nogen svig
overdrages den afdødes rette arvinger, dog med forbehold af al virning,
der hører til fornævnte beneficier. Til vitterlighed herom har vi ladet vort
segl tillige med vort elskede kapitels segl hænge under dette brev. Givet i
det Herrens år 1346 lørdagen efter St. Valborgs dag.
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1346. 24. maj. Reval.

Kong Valdemar 4. At terdag skænker det gods, som ved Ro lo af Ylmesals død var

hjemfaldet til kongen, til klostret i Padis.
Original i det svenske rigsarkiv,

aldemar1), af Guds nåde de Danskes og Venders konge og Estlands
hertug, til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at vi til lægedom for
vor sjæl skænker og frit tilstår vore i Kristus elskede munke i Padis af
cistercienserordenen i Reval stift alt det gods, som ved Rolo af Ylmesals
død var hjemfaldet til os, at besidde evindeligt, nemlig ladegården Ylmensalo
med landsbyerne Cullate, Lodenrode, Aamunde og Lange med alle rettig
heder og tilliggender hertil, agre, enge, græsgange, skove, vande eller fiske
steder. For at denne vor gave kan have den evige fastheds styrke, har vi til
usvigelig varighed ladet dette udfærdige ved domstolen og efter fædrelan
dets love af den velbyrdige mand herr Stig Andersen, ridder og vor
kære høvedsmand, i nærværelse af vor dommer i Estland Johan, kaldet
v. Mekes, og hans bisiddere, Willeke v. Parenbeke og Herman v. Pasike.
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Givet i Reval i det Herrens år 1346 dagen før Kristi himmelfart under vort
segl.
1) brevet er udfærdiget af Stig Andersen, jf. nr. 116 note 2.

1346. 24. maj. Reval.
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Johan v. Mekes, formand for det kongelige retter ting i Estland, bevidner, at Stig

Andersen, høvedsmand i Reval, har overladt Godfred af Pernau, dekan i Reval, kro
nens panterettigheder i tre hageplove i Wasemule.

Original i det svenske rigsarkiv,

ohan kaldet v. Mekes, dommer, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at den berømmelige ridder, herr Stig Andersen, høveds
mand i Reval, over for mig og mine bisiddere Willeke v. Parenbeke og
Herman v. Pasike, da jeg førte forsædet på kongens retterting, har erkendt,
at den hæderlige mand herr Godfred, kaldet Pernau, dekan ved kirken i
Reval, har fyldestgjort ham på de Danskes højbårne konges vegne for 30
mark sølv i rigamønt, hvilke ved Odvard kaldet Fredenbekes død lovligt og
med kongelig ret var tilfaldet nævnte herr kongen af Danmark i tre hage
plove land i landsbyen kaldet Wasemule i Kegele sogn, således som samme
konges råder i Estland efter deres lands love for vist har tildømt herr kon
gen dem, idet vor nævnte herr Stig på kongens vegne fremviste dom derfor.
Derfor har samme herr Stig på samme konges vegne opladt disse tre hage
plove i landsbyen Wasemule til samme herr Godfred, dekan ved fornævnte
kirke, og hans arvinger eller til den, til hvem han måtte anvise den omtalte
pengesum, at besidde frit efter alle retsregler, friheder og vilkår, som findes
i Estland fra gammel tid af og nu og i fremtiden, og han har hjemlet ham
dem og personligt indsat ham i besiddelse af dem med al ret og under bedst
mulige form og på bedst mulige måde, indtil han får fornævnte 30 mark
sølv af arvingerne efter herr Helmold v. Saghe, ridder, som havde pantsat
oftnævnte tre hageplove til nævnte Odvard for de nævnte 30 mark sølv. Til
synligt vidnesbyrd herom og til større sikkerhed er segl tilhørende fornævnte
Stig Andersen, ridder, og mig, Johan v. Mekes, dommer, tillige med mine
allerede nævnte bisidderes segl hængt under dette brev. Givet i Reval i
det Herrens år 1346 dagen før vor Herre Jesu Kristi himmelfart.
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1346. 25. maj. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag henlægger sognekirkerne i Rappele og Kegele til kir

ken i Reval.
Afskrift i rigsarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og Estlands
hertug, til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det skal komme til alle nulevendes og fremtidiges kundskab,
at vi efter moden rådslagning med vore tro mænd og til sjælefrelse for os
og vor elskede ægtefælle, fru Helvig, og vore forgængere og efterfølgere på
kanonisk vis henlægger og skænker sognekirkerne i Rappele og Kegele i
Reval stift, til hvilke den udelte patronatsret tilkommer os, med alle
patronatsrettigheder og andre rettigheder, som tilkommer os i samme, til
St. Marie kirke i Reval, som oprindeligt er grundlagt af vore forgængere,
og som vi ligeledes ønsker at betænke med en særlig begunstigelse, at be
sidde med ejendomsret og til evig tid, dog på det aftalte vilkår, at bispen
og kannikerne ved nævnte Revalkirke to gange årligt til evig tid skal holde
vor, vor ægtefælle Helvigs og vore forgængeres og efterfølgeres årtid, nemlig
med højtidelig klokkeringning om aftenen før dagen for fundet af korset1),
derefter med vigilier og med sjælemesse om morgenen foran højalteret,
hvilken bispen eller en af kannikerne skal læse med kannikerne som tjenestgørende. Det er ligeledes vor vilje, at de samme dag og under den højtide
lige messehandling fra prædikestolen fromt skal anbefale nævnte sjæle til de
troendes forbønner, hvad enten disse er i kirken eller ej. Det er vor vilje,
at der til de kanniker og vikarer, som er til stede ved vigilierne og messen,
skal udredes distributioner og belønninger af nævnte kirker Rappeles og
Kegeles indtægter. Det er vor vilje, at alt og hvert af det forudskikkede i
alle punkter lige som ved festen for det hellige kors skal overholdes og fuldt
ud gennemføres om aftenen før martyren Dionysius’ dag2) og om morgenen
derefter. Vi overdrager ligeledes og skænker førnævnte biskop og kanniker
og ingen andre den fulde rådighed over nævnte kirker Rappele og Kegele,
nemlig ret til at ind- og afsætte præster ved samme og til frit at råde over dem
til deres formål, idet vi under vor nådes fortabelse forbyder vor høvedsmand
og vore råder i vort hertugdømme Estland, hvilken stilling eller stand de
end indtager, at de på nogen måde drister sig til at gå imod ordlyden af
dette vort privilegium og denne vor nådesbevisning, som er tilstået nævnte
Revalkirke af os, såfremt de ønsker at undgå vor vrede og kongelige hævn.
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Til vidnesbyrd herom og til evig varighed er vort segl hængt under dette
brev. Handlet og givet i Roskilde3) i det Herrens år 1346 på paven og mar
tyren Urbans dag.
1) 3. maj. — 2) 4. oktober, jf. nr. 22. — 3) med urette antages Roskilde at være en
fejlskrift for Reval (Reg. Dan. nr. *1973); brevet hører ikke den serie kongebreve, som
Stig Andersen udstedte i Reval.

1346. 26. maj eller 28. august1).
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Ærkebiskop Peder i Lund skænker Bosjø kloster bispetienden.

Skånebrevsfortegnelsen.

rkebiskop Peders gavebrev til klosteret i Bosjø på al hans bispetiende.
Givet på St. Augustins dag 1346.

Æ

1) både kirkefaderen Augustin og Englands apostel af samme navn fejredes i Norden,
og begge helgendage er indført i Lundekirkens kalendarium.

1346. 6. juni. Roskilde.
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Peder Ebbesen og Alsund Jensen pantsætter deres brydegård i Havdrup til herr
Anders Nielsen, sakristan i Roskilde, for

7 mark sølv, som denne har lånt Ebbe

Klemmensen.
Original i den arnemagneanske samling.

eder Ebbesen og Alsund Jensen til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at vi erkender med sam
menlagte hænder, begge for een og een for begge, i sandhed at skylde nær
værende brevviser herr Anders Nielsen, Roskildekirkens sakristan, 7 mark
lødigt sølv formedelst et lån, som han har ydet Ebbe Klemmensen. For
disse 7 mark sølv pantsætter vi vor brydegård i Havdrup i Tune herred
til samme herr Anders med gårdsæder, agre, enge, græsgange og enge i
Ulvemose, tørt og vådt, og med alle dens tilliggender af hvad art nævnes
kan, og vi stiller den i pant til ham, at råde frit over til hans tarv og nytte,
således at han årligt fuldt ud, indtil gården fuldstændigt indløses for for
nævnte sum sølv, skal oppebære frugterne og indtægterne af gården til
erstatning for tab og morarente, uden at de på nogen måde må afregnes i
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hans gælds hovedstol; fristen for denne indløsning skal være førstkom
mende Tuneherreds tingdag før kyndelmisse, med det vilkår, at hvis for
nævnte herr Anders med hensyn til nævnte gård fortrædiges eller i fremtiden
af nogen skulde blive fortrædiget, medens han har den i pant, da forpligter
vi os med dette brev, i fællig som før og med sammenlagte hænder, til
fuldstændigt at holde samme herr Anders og hans arvinger skadesløse for
ethvert tab, de måtte lide, og med den yderligere tilføjelse, at når nævnte
gård indløses og sølvsummen betales, da må hverken herr Anders selv,
så længe han lever, eller hans arvinger efter hans død, eller de, hvem herr
Anders har overdraget fornævnte gods, bede om betaling for hold1) eller
for forbedringer af bygningerne, ej heller skal nogen anden have lov til at
bede herom. Til vidnesbyrd herom har vi ladet segl tilhørende de ærvær
dige herrer, herr Jens Kappelgård, provst, og Henrik Gerhardsen, begge
kanniker i Roskilde, og Anders Ingversen, lægmand, tillige med vore egne
segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1346 tirs
dagen efter pinse.
1) betroet gods, såsom udsædskorn, kreaturer og lign., der var stillet til jorddyrkerens
rådighed, men betragtedes som hørende til gården.
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1346. 8. juni.

Niels Jensen af Løjstrup, Jens Jakobsen og Peder Jensen erklærer, at de som

voldgiftsmænd i striden mellem Jens Brandsen og Ove Krage har afsagt den kendelse,
at godset i Tygestrup tilkommer Jens Brandsen.

Original i rigsarkivet.

iels Jensen af Løjstrup, Jens Jakobsen og Peder Jensen, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i henhold til det løfte, som Jens Brandsen på tro og
love har afgivet til os på Middelsom herredsting, og således som vi også
personligt har forkyndt på samme ting, har afsagt denne kendelse i striden
mellem Ove Krage og samme Jens angående gods i Tygestrup1), at nævnte
gods, således som det nu forefindes med udsæd og andre tilliggender til
nævnte gods, skal tilfalde omtalte Jens Brandsen i egenskab afret besidder,
at besidde med rette evindeligt. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1346 torsdag efter pinse.

N

1) jf. nr. 258.
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1346 13. juni, Acta Pont. I 155 nr. 137 er = 1357 13. juni.

1346. 23. juni. Ribe.

257

Tingsvidne af Ribe byting, at ribeborgeren Klaus Skirmer har skødet en grund mel
lem St. Hansgade og Skolegade til herr Kjeld, præst.

Efter tryk hos Terpager.

ådmænd og øvrige borger i Ribe til alle, der får dette brev at se, hilsen
- evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som tilkommende, at Klaus
Skirmer, vor medborger, personligt fremstod på vort byting i det Herrens
år 1346 tirsdagen før St. Hans, hvor han ved retmæssigt salg tilskødede
nærværende brevviser, herr Kjeld præst, en toft umiddelbart nord for den
toft, hvor fordum møntmestrenes bygning lå, og hvis ene ende støder op til
St. Hansgade, den anden til Skolegade, på hvilken toft fordum Pape Mønt
mester boede, at besidde med evig ret, og han anerkendte offentligt fuldt
ud at have modtaget betalingen for den i optalte penge efter sit ønske.
Yderligere forpligtede samme Klaus Skirmer udtrykkeligt sig og sine arvin
ger til at sikre fornævnte herr Kjeld, præst, og hans arvinger for bestandigt
mod vindikation af nævnte toft og mod ethvert krav på den. Til vidnesbyrd
herom og til kundskab for de kommende slægter har vi ladet vor bys segl
hænge under dette brev. Givet år og dag som ovenfor.
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Tingsvidne af Middelsom herredsting, at godset i Tygestrup er tilkendt Jens

Brandsen.

Original i rigsarkivet.

eder Povlsen, Peder Mule Jakobsen, Lydeke, præst, Jens Jakobsen,
Peder Jensen, Niels Mikkelsen, Peder Mule Bjørnsen, Niels Jensen af
Vinkel, Jens Høg og Karl Assersen til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1346 torsdagen næst efter St. Kjelds
dag var nærværende brevviser Jens Brandsen personligt til stede på Middel
som herredsting, hvor han med fyldestgørende tingsvidne, og uden at
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nogen rejste indsigelse, godtgjorde, at fem troværdige voldgiftsmænd, i hvis
hænder Ove Krage og nævnte Jens Brandsen frit på samme ting har over
ladt at afgøre alle spørgsmål om godset i Tygestrup og om den strid, der er
opstået om dette, afgav denne endegyldige kendelse, at nævnte gods med
evig besiddelsesret skal tilfalde omtalte Jens Brandsen som ret besidder.
Dette har vi set og hørt, og vi bevidner det med sandfærdig erklæring, idet
vi hænger vore segl under dette brev til vidnesbyrd herom. Givet oven
nævnte år, dag og sted.
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1346. 22. juli. Hørsholm.

Niels Eriksen af Linde overdrager Niels Knudsen af Svanholm, som er trolovet
med hans datter Cecilie, halvdelen af det gods, som han har efter sin afdøde hustru

Katerine Timmesdatter.
Vidisse af 1414 i rigsarkivet.

iels Eriksen af Linde, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg som medgift til den velbyrdige mand Niels Knudsen
af Svanholm, som er trolovet med min datter Cecilie, med dette brev frit
oplader ham halvdelen af alt det gods, som jeg har på Sjælland efter min
elskede ægtefælle Katerine Timmesdatters død, nemlig på disse følgende
steder: i Hørsholmgård, Hørsholm, Ubberød, Skovrød og det andet Skov
rød, Ebberød, Rungsted, Vallerød, Ussserød med møllen sammesteds,
den mølle, som kaldes Ejelsmølle, Isterød med to møller, Lejelstorp,
Stimestrup, Starstorp, Have, Sandholm, Høvelte, Lynge med møllen,
fem gårde i Ludserød, en gård i Kettinge, en gård i Allerød i Lynge herred,
halvdelen af en gård i Helsinge i Holbo herred, fire gårde i Vangede i
Støuensherred1) og fem bol jord i Strøby i Stevns herred med agre, enge,
græsgange, skove, vande, huse, virning og alt dette gods’ øvrige tilliggen
der, vådt og tørt, med hvilket navn det end benævnes, intet undtaget,
under forbehold af al ret for samme Niels, som på nogen måde tilkommer
eller kan tilkomme ham i fremtiden med nævnte Cecilie til nævnte gods og
til andet gods, såvel på Sjælland som i andre landsdele, og på den tilføjede
betingelse, at hvis nævnte Niels Knudsen ikke får afkom sammen med
omtalte Cecilie, skal ovennævnte gods og alt urørligt frit falde tilbage til
nævnte Cecilies rette arvinger. Til vidnesbyrd om alt dette er mit segl hængt
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under dette brev sammen med segl tilhørende herr Jakob Nielsen af Magle
by, ridder, herr Niels Jensen, præst og kapellan hos kongen af Danmark,
herr Niels Mikkelsen, præst, Niels Eriksen afjerstrup og Bo Falk af Vallø.
Givet på Hørsholm i det Herrens år 1346 på St. Marie Magdalenes dag.
1) det nuværende Sokkelunds herred.

1346. 22. juli. Hørsholm.
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Niels Eriksen af Linde skøder halvdelen af den myndelod) som tilkommer ham i

hans afdøde hustru Katrine Timmesdatters gods, til Niels Knudsen af Svanholm,
der er trolovet med hans datter Cecilie.
Vidisse af 1414 i rigsarkivet.

iels Eriksen af Linde, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg som medgift til den velbyrdige mand Niels Knudsen
af Svanholm, som er trolovet med min datter Cecilie, og til gengæld for,
at jeg hidtil har oppebåret min nævnte datter Cecilies indtægter, og for
den gæld, som jeg er foromtalte Niels Knudsen skyldig, skøder og over
drager ham halvdelen af den part, kaldet myndelod1), som er tilfaldet mig
efter Katerine Timmesdatters død, min elskede afdøde hustru, i alt rørligt
og urørligt gods på Sjælland og i alle andre landsdele, både i fædrene og
mødrene gods, at besidde med rette evindeligt, og jeg forpligter mig og
mine arvinger til at fri og hjemle samme Niels og omtalte Cecilie nævnte
halvdel med al ret, der tilhører mig i samme, over for krav fra alle og
enhver, dog forudsat, at hvis nævnte Niels Knudsen ikke får levende af
kom med omtalte Cecilie, skal det ovennævnte gods og alt urørligt frit
falde tilbage til samme Cecilies sande arvinger. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd
herr Niels Jensen, præst og kongen af Danmarks kapellan, Bo Falk, Niels
Eriksen afjerstrup, Peder Falk, Niels Klemmensen, Jakob Olufsen og Jakob
Bæger. Givet på Hørsholm i det Herrens år 1346 på St. Marie Magdalenes
dag.
1) d.v.s. den arvelod, der tilfalder en mand efter hans hustru, når der er børn i
ægteskabet, jf. Stig luul, Fællig og Hovedlod 210 og 223.
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[1346]1). 22. juli. Roskilde.

Broder Simon, stedfortræder for franciskanernes provincialminister i Dacia,
meddeler Lars Ulfsson, lagmand i Sodermanland, at ordenskapitlet har bestemt at
holde en messe for ham og hans hustru Ingrid.

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

roder Simon, stedfortræder for provincialministeren i Danmark af
franciskanerordenen, til den højmodige ridder og agtværdige herre
Lars Ulfsson, lagmand i Sodermanland, i oprigtig kærlighed og med ivrige
og fromme bønner til Gud.
Omendskønt vi med hensyn til.. 2) er forpligtet over for alle, er vi
dog vitterligt i særlig høj grad dem kærlighedsgerninger skyldig, som omfat
ter vor orden med oprigtig kærlighed. Derfor har vi på vort provincialkapitel bestemt, at enhver broder, der er præst i vor kirkeprovins, fromt
skal holde en messe for Eders og Eders elskede hustru fru Ingrids velfærd
og for Eders velbyrdige forfædres sjæle. Gud i det høje bevare Eder. Givet
i Roskilde på St. Marie Magdalene dag på det tidspunkt, da provincialkapitlet afholdes.

B

1) ifølge listen over franciskanernes provincialkapitler i Necrologium Gotlandiæ
(SRD. VI 572) sammenholdt med Peder Olsens tilsvarende liste (Scriptores Min. II 308)
holdtes provincialkapitlet i Roskilde i 1346. Endvidere nævnes Lars Ulfsson sidste gang
som lagmand i Sodermanland 1346 19. april (Dipl.Svec. V nr. 4064). — 2) teksten er
korrupt, antagelig har afskriveren oversprunget en linie i forlægget.
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1346. 30. juli. Avignon.

Pave Clemens 6. overdrager Meinrik, kaldet Mornewech, et kanonikat ved kirken
i Slesvig og giver ham et ventebrev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Meinrik, kaldet Mornewech, kannik i Slesvig, hil
sen o.s.v.
Dine retskafne fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved troværdigt
vidnesbyrd2), bevæger os til at omfatte Din person med den apostoliske
forsorgs nåde. Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester
ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndig
hed et kanonikat ved kirken i Slesvig, i hvilken der siges at være større og
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mindre (---------)3) strengt vor ærværdige broder biskop (Henrik) og vore
elskede sønner kapitlet i Slesvig og den (---------)3), og især dem, i hvilke
det siges at være fastsat, at ingen kan besidde en større præbende i samme
kirke, med mindre han efter anciennitet trin for trin forfremmes fra de
mindre til de større præbender, selv om (---------)3) til at opnå andre
kanonikater, præbender og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere),
uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre (---------)3)
i egen person, eller at Du vides at besidde et kanonikat og en præbende ved
kirken i Dorpat. Intet menneske (---------)3). Givet i Avignon den 3. juli
i vort (pontifikats) femte år.
1) findes også i de pavelige supplikregistre. — 2) ifølge en notits i de pavelige supplikregistre var det hertug Erik af Sachsen, hvis kapellan Meinrik var, som havde ansøgt
om kanonikatet for Meinrik. — 3) for de forkortede formler se nr. 7.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Ratzeburg) provsten i Lübeck og kansleren
ved kirken i Beauvais at indføre Meinrik Mornewech som kannik i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder (Volrad), biskop af Ratzeburg, og vore elskede sønner (Arnold), provst ved kirken i Lübeck,
og .., kansler ved kirken i Beauvais, hilsen o. s.v.
Dine retskafne fortjenester indtil1) kirken i Dorpat. Derfor pålægger vi
Eder, at (---------)2) skaffe samme Meinrik (--------- )2) i nævnte kirke i
Slesvig (---------)2) anvise fornævnte Meinrik denne præbende, der af os
som ovenfor omtalt er reserveret ham i nævnte kirke i Slesvig, hvis (----—)2) af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt det ovenfor an
førte eller (uanset) om fornævnte biskop og kapitel eller hvilke som helst
andre (-------- )2) Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 262. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.
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Pave Clemens 6. reserverer et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg ved kir

ken i Hamborg, Bremen stift) for Walter Smalsted fra Danmark) gejstlig i Slesvig
stift) hvortil provsten) dekanen og kapitlet har overdragelsesretten.
3. Række. II.
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Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Walter Smalsted af Danmark, klerk i Slesvig stift,
hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv (---------)2) fortjenester, og fordi Du ikke har opnået noget
kirkeligt beneficium, ønsker at vise Dig særlig nåde, reserverer vi til apo
stolisk overdragelse til Dig et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg,
hvis frugter, indtægter og indkomster i årlig værdi i overensstemmelse med
indtægtsangivelsen3) ikke overskrider 25 mark sølv, hvis det er med sjæle
sorg, men 18, hvis det er uden, og hvortil vore elskede sønner provsten,
dekanen og kapitlet ved kirken i Hamborg, Bremen stift, i fællesskab eller
hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller en hvilken
som helst anden rådighed, hvis der i Bremen3) stad eller stift for tiden er et
sådant ledigt, eller når det bliver ledigt, og Du eller Din hertil (---------)2)
dets ledighed, har besluttet at godtage det, at overdrage Dig efter denne
godtagelse med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt samme provst,
dekan og kapitel at driste sig til, også i tiden før denne godtagelse, på nogen
måde at tage bestemmelse om dette beneficium undtagen efter at have
bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har
villet godtage det. Vi erklærer det (---------)2) i denne sag, uanset om
nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt eller almin
deligt brev på, at de skal have provision på dette eller andre kirkelige
beneficier i de egne, selv om man derved (---------)2) med vor myndighed
har ventebrev på sådanne beneficier — skal have fortrinsret til at opnå
nævnte beneficium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning
i deres ret til at opnå andre beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere),
uanset om samme provst, dekan og kapitel eller hvilke som helst (---------)2)
tvinges dertil, og at dette eller andre kirkelige beneficier (---------)2) ret
til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed af enhver
art (---------)2) omtale sted. Intet menneske må bryde dette vort reserva
tions-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev eller dumdristigt (---------)2)
Givet i Avignon den 7. august i (vort pontifikats) femte år.

T

1) findes også i de pavelige supplikregistre. — 2) for de forkortede formler se nr. 7—3)
jf. nr. 18 note 4. — 3) læs Hamborg.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Freising, provsten og dekanen ved kirken

i Slesvig at indføre Walter Smalsted i et kirkeligt beneficium ved kirken i Hamborg,
Bremen stift, hvortil provsten, dekanen og kapitlet har overdragelsesretten.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

å samme måde1) til den ærværdige broder (Johan), biskop af Freising,
og vore elskede sønner (Niels), provst, og
dekan2) ved kirken i Sles
vig, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv o.s.v. indtil1) omtale sted. Derfor pålægger vi Eder, at
(---------)3) flere andre med vor myndighed skal sørge for efter nævnte
godtagelse1) og med al ret og tilbehør at overdrage og anvise fornævnte
Walter dette beneficium, som vi som forudskikket har reserveret, hvis et
sådant var ledigt i samme stad eller stift, da vi foretog denne vor reserva
tion, eller senere blev ledigt, eller så snart det måtte blive ledigt. I skal
fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk
besiddelse af nævnte beneficium med dets fornævnte ret og tilbehør, og
I skal forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud svares
ham alle frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af
dette beneficium, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset .om samme
provst, dekan og kapitel eller hvilke som helst (---------)3). Givet som
ovenfor1).

P

1) jf. nr. 264. — 2) ved kirken i Slesvig fandtes intet dekanembede. — 3) for de for
kortede formler se nr. 8.
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1346. 11. august. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at kanniken Mogens Nielsen har skødet alt

sit gods i Ostra Skråvlinge til opførelse af et alter i Lunds domkirke, og at præsten
Jens Bunkeflo i Åkarp har skænket sit fædrene gods i Arrie og Mellan Grevie til
samme alter og har lovet at erhverve en gård i Lund som bopæl for altrets præst.

Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det skal være vitterligt for alle, at den gode mand,
herr Mogens Nielsen, kannik i vor kirke i Lund, i det Herrens år 1346

P
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dagen efter den glorrige martyr St. Laurentius’ dag fremstod for os i Lund
for til lægedom for sin sjæl med vor og vort Lundekapitels vilje og samtykke
at indstifte et alter i vor kirke i Lund, hvortil præsentation og overdragelse
med fuld ret skal tilkomme os og vore efterfølgere som ærkebiskopper ved
kirken i Lund. Han overgav og skødede i vort skød alt sit gods i Ostra
Skråvlinge på østsiden af bækken, nemlig en gård, hvori Knud bor, som
giver seks øre penge og en mark korn, fremdeles en anden gård, hvori
Troels Pedersen bor, som har et spand heste og en halv mark korn i virning,
hvoraf han betaler en halv mark korn og tre mark penge, fremdeles en
tredie gård, hvori Troels Assersen bor, som har en arbejdshest, en ko og to
øre korn i virning, hvoraf han betaler tre mark penge, fremdeles en fjerde
gård, hvori Mikkel Brydesen bor, som har fire mark penge og fire ørtug
korn i virning, hvoraf han betaler to mark penge, fremdeles et landbosted,
hvori Kristine bor, som betaler seks øre penge, med huse, agre, enge, græs
gange, fornævnte virning og øvrige tilliggender til dette gods til brug for
præsten ved det alter, der som nævnt skal opføres; og fremdeles til årligt
at forrette hans årtid i koret i vor omtalte kirke i Lund en ham tilhørende
gård, beliggende på østsiden af bækken i Ostra Skråvlinge, hvoraf der gives
tre mark penge, med alle tilliggender til samme gård, at besidde med rette
til evig tid. Til dotering af dette alter var ligeledes herr Jens Bunkeflo,
sognepræst i Åkarp, samme dag tilstede for os i Lund i egen person, og
han overgav og skødede sit fædrene gods, nemlig to gårde i Arrie med
virning, bestående af to øre korn og to køer til en værdi af fire mark penge
og alle andre tilliggender til disse gårde, hvoraf der ydes to øre korn og fire
mark penge og dertil en vindmølle i Mellan Grevie og den toft, hvorpå
denne mølle er bygget, med tilliggende jord og vej, at beholde som evig
besiddelse, hvorhos han med håndslag lovede at erhverve en gård i Lund
som bopæl for præsten ved samme alter. Til vidnesbyrd om alt dette er
vort segl tillige med segl tilhørende vort elskede kapitel i Lund og fornævnte
herrer kanniken Mogens Nielsen og Jens Bunkeflo hængt under dette brev.
Forhandlet og givet ovenfor anførte år, dag og sted.
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[1346. Før 15. august]1).

Kong Valdemar 4. Atterdag lover hertuginde Ingeborg og hendes sønner forlening
med hertugdømmet Holbæk og Samsø.
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Yngre Kalundborgske registratur 1551.

remdeles et brev, i hvilket kong Valdemar lover hertuginden og hendes
sønner hertugdømmet Holbæk og Samsø.

F

1) jf. nr. 268.

1346. 15. august. København.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at hertug Knud Porses sønner, junkerne

Hågen og Knud, har overgivet ham alle deres krav på hertugdømmet Estland mod er
statning i hertugdømmet Holbæk, og at salget af hertugdømmet til den tyske orden skal

stå ved magt, uanset om kongens broder Otto ikke opfylder sit løfte om at indtræde i

denne.
Afskrift i Konigsbergarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det skal være vitterligt, at junkerne Hågen og Knud, søn
ner af herr Knud Porse, hertug af Halland, i vor og vore råders nærværelse
frivilligt og højtideligt har givet afkald på alle privilegier og dokumenter
om overdragelse af hertugdømmet Estland1), givet dem af vor fader, herr
Kristoffer, de Danskes konge, from ihukommelse, at de under afkald på al
ret har stillet dem til vor rådighed, og at vi som fyldestgørende erstatning
for fornævnte hertugdømme Estland har stillet altnævnte junkere tilfreds
med hertugdømmet Holbæk. Derved har oftnævnte junkere og ligeledes
herr kongen af Sverige eller en hvilken som helst anden ikke nogen ret og
kan heller ikke have nogen ret til fornævnte hertugdømme Estland, og de
vil ikke med rette nu kunne rejse noget krav mod fornævnte ordensmester
og brødrene eller i fremtiden føre nogen klage. Desuden erklærer vi, at hvis
vor retskafne ældre broder, junker Otto, ikke, som han har til hensigt og
han har lovet Gud og den hellige jomfru Maria, skulde ind træde i
samme jomfru Marias hospitalsorden af de tyskes hus i Jerusalem, idet han,
forhindret af døden — hvilket ikke ske — eller afholdt derfra ved en eller
anden anden hindring, ikke kan opfylde sit løfte, da skal dog ikke desto
mindre vort salg og vor gave og ligeledes ordensmesterens og fornævnte
ordensbrødres køb af oftnævnte hertugdømme Estland, et salg og køb, som
højtideligt er forrettet, til evig tid forblive ved magt og i kraft, således som
det indeholdes i det derom affattede brev2). Til vidnesbyrd herom er vort
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segl sammen med segl tilhørende vore tro mænd Stig Andersen og Frederik
v. Lochen, riddere, hængt under dette brev. Givet i København i det
Herrens år 1346 på den hellige glorrige jomfru Marias himmelfartsdag.
1) jf. DRB. II 10 nr. 171. — 2) brevet herom er dateret 1346 29. august, nr. 273.
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[1346]. 15. august. København.

Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler indbyggerne i Estland, at da hertugdømmet
Estland ifølge arveret tilhører hans broder junker Otto, og denne agter at indtræde i
den tyske orden, har han med samtykke af rigets tro mænd afstået Estland til den tyske

orden og løser derfor indbyggerne fra deres troskabsforpligtelser.
Efter tysk oversættelse fra beg. af 15. årh. i Revalarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug i Est
land, til alle vore råder, høvedsmænd, hoffolk og vasaller1) og vore
andre kære indbyggere i hertugdømmet, vor nåde og hilsen.
Vi gør med dette brev vitterligt for Eder, tro mænd, at vor allerkæreste
ældre2) broder, junker Otto, for sin saligheds skyld tragter efter at indtræde
i St. Marie hospitalsbrødres orden af det tyske hus i Jerusalem for at give
sig og sit til den almægtige Gud, hvilket behager os vel og ganske er til
trådt af vort rige Danmarks tro råder3). Eftersom jo hertugdømmet Est
land tilhører vor broder junker Otto som ret arv, så har vi efter gammel
sædvane rådslået med vore tro mænd og sammen med vor broder junker
Otto givet det fornævnte hertugdømme Estland med borge, stæder, by
områder4) og landsbyer og med alle rettigheder til føromtalte St. Mariaorden som ejendom til forladelse af vore forfædres synder, til frelse for vore
sjæle og til vore efterkommeres salighed. Derfor beder vi Eder, kære mænd,
om, at I i alle henseender vil være høj mesteren for fornævnte orden og
hans brødre lydige med hensyn til rettigheder og tjenesteydelser, således
som I fra gammel tid har været vore forældre og forfædre og os lydige. Vi
giver afkald på og afstår Eder sammen med samme fornævnte hertug
dømme i enhver henseende til fornævnte høj mester og ordensbrødre og
løser Eder fra ed, hylding og alle tjenesteydelser, ligegyldigt af hvad art,
og anser Eder for kvit og fri at være for alt dette. Givet i København5) på
vor Frues himmelfartsdag med vort vedhængte segl til vidnesbyrd og sik
kerhed.
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i) den ndt. oversættelse har rade unde hovetlude unde hovelude unde manschop, hvilket vist
nok er en oversættelse af consiliariis, militibus, militaribus et uasallis. — 2) oversættelsen har
oldeste, men jf. nr. 268 og 273, der har seniorfrater. — 3) jf. nr. 361: nos
assensu fidelium
consiliariorum regni nostri hoc approbantes. — 4) oversættelsen har wybbelde. — 5) årstallet
mangler, men jf. nr. 268 og nr. 283.

1346. 22. august. Lund.
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Ærkebiskop Peder bevidner, at kantordømmet i Lund med hans og kapitlets sam

tykke har mageskiftet sin gård i Lilla Råby med helligåndshusets to gårde i Stora
Råby og Arrarp i Ronnebergs herred.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1346 på ottendedagen efter jomfru Marias
himmelfartsdag var den ærværdige mand, Jens Jensen, kaldet Franz,
kantor ved kirken i Lund, og den gode mand Trued Tuesen, forstander for
helligåndshuset i Lund, personligt til stede for os i Lund, hvor de med vort
og vort elskede Lundekapitels råd og samtykke mageskiftede nedenfor
nævnte gods på denne måde: således at Jens skødede nævnte helligåndshus
en gård i Lilla Råby, henlagt til hans kantordømme, med agre, enge, græs
gange, huse og gårdens øvrige tilliggender til evig og retmæssig besiddelse,
idet han på sin side ved forudgående lignende skødning af samme Trued,
forstander for nævnte hus, som passende gengæld har modtaget en gård i
Stora Råby og en gård i Arrarp i Ronnebergs herred med disse gårdes samt
lige tilliggender til evig besiddelse for kantordømmet. Til vitterlighed her
for er vort segl tillige med vort elskede Lundekapitels og helligåndshusets
segl sammesteds hængt under dette brev. Handlet og givet år, dag og sted
som ovenfor.
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Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster kanniken Niels Bunkeflos stiftelse af hans
andet alter i Lunde domkirke.

Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen med ham, som er den sande frelse.
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Den gode mand, herr Niels Bunkeflo, kannik ved kirkerne i Lund og
Roskilde, har med megen fromhed klarlagt for os, at han til ære for Gud,
den almægtige fader, og særlig til ære for den hellige jomfru Maria, hans
moder, og biskoppen og bekenderen St. Nicolaus tidligere har opført et
alter i Lunde kirke og doteret det med gods, Gud havde tilstået ham, til
underhold af en præst. Med nærværende brevs ordlyd har samme herr
Niels Bunkeflo nu ydermere for anden gang, således som anført nedenfor,
ansøgt os i vort kapitel i Lund om, at han, uanset at han tidligere med vor
bemyndigelse har opført og udstyret et alter i vor kirke i Lund, nu for anden
gang med vor og vort Lundekapitels dispensation må kunne opføre, bygge
og dotere endnu et alter til ære for Gud og specielt til ære for sine værnehelgener, apostlene Petrus og Andreas. Nævnte herr Niels har da doteret
fornævnte alter som nedenfor anført.
I faderens og sønnens og den helligånds navn, amen. Det skal være
vitterligt for alle, som ser dette brev, at jeg, Niels Bunkeflo, kannik ved
kirkerne i Lund og Roskilde, karsk på legeme og sjæl, efter lang forudgå
ende forberedelse og omhyggelig overvejelse til sjælebod for mig, min
fader, min moder, mine brødre, søstre, slægtninge, velgørere og venner på
nedennævnte betingelser giver, skøder og overdrager alt mit gods, rørligt
og urørligt, med alle dets tilliggender, tørt og vådt, uanset hvori det be
står eller vil komme til at bestå, til forøgelse af gudstjenesten i St. Lauren
tius’ kirke i Lund og til opførelse af et alter der til ære for den almægtige
Gud og den allerhelligste jomfru Maria, hans moder, og særligt til ære for
de hellige apostle Petrus og Andreas. For det første alt mit gods i Kvarnby i
Oxie herred, hvor jeg har to gårde, af hvilke hver yder en halv mark korn
om året foruden tjenesteydelser. Fremdeles en mig tilhørende gård, som jeg
ejer i Ostra Gårdstånga, som Mogens Pedersen nu bebor, og som yder en
halv mark korn om året foruden tjenesteydelser. Fremdeles en gård, som
jeg ejer i Remmarlov, som Asser, Niels’ søn, nu bebor, og hvoraf han årligt
yder en halv mark korn. Fremdeles en gård, som jeg ejer i Nedre Malmø,
som Lars Bager nu bebor, og en anden af mine gårde, som jeg ejer i Bulltofta, der begge yder godt tolv mark i nye skånske penninger om året.
Fremdeles forbeholder jeg, Niels, mig på alt fornævnte gods nu som før
indtil min dødsdag alle fornævnte tjenesteydelser, der hidrører fra nævnte
gods, og alle indtægter fra samme, som ikke medregnes i det beløb på 32
mark, som er henlagt til den, der gør tjeneste ved altret. Jeg vil dog, at alle
fornævnte tjenesteydelser og alt overskud efter min død skal vende tilbage
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til det gods, hvortil det nu hører, og dette understreger jeg. Når der bliver
indsat en præst ved nævnte alter, hvem det end bliver, da skal han hver dag
læse messe ved nævnte alter under iagttagelse af skyldig forrang1), nemlig
hver søndag om den hellige treenighed — dog med undtagelse af juledag,
påskedag, pinsedag og festdagene for den hellige jomfru Maria2), for alle
helgener3), alle apostle4) samt for de fire hellige kirkefædre Gregor5), Am
brosius6), Augustin7) og Hieronymus8), for St. Laurentius, martyr9), og for
St. Nicolaus, biskop10) —, fremdeles hver mandag om apostlen St. Peter, om
tirsdagen om apostlen St. Andreas, om onsdagen for synderne, om tors
dagen skiftevis om den Helligånd og St. Laurentius, om fredagen skiftevis
om det hellige kors og St. Nicolaus, og hver lørdag om den hellige jomfru
Maria, på den betingelse, at de hellige apostle Petrus, Paulus, Andreas og
Nicolaus, biskop, og de hellige jomfruer Maria Magdalena, Katarina og
Margareta til stadighed skiftevis ihukommes under alle messerne undtagen
på de største festdage, og at der til stadighed afholdes en kollekt for syn
derne i almindelighed11) og en anden for min, mine forældres og velgøreres
sjæle i fælleskab og skiftevis12), og hver gang samme præst skulde undlade
at holde nævnte messer i en uge af en eller anden gyldig grund, skal han
enten selv eller ved en eller flere andre supplere disse den følgende eller de
nærmestfølgende uger. Og hvis han af legemlig skrøbelighed eller nogen
anden gyldig grund hindres, da skal han for en tid indsætte en anden i sit
sted til at holde messe eller ordne sig på anden måde. Fremdeles skal den
præst, som indsættes ved nævnte alter, til sit underhold have forberørte
sum af nævnte gods. Dette alter har jeg til hensigt, såsnart jeg bedst kan,
at overdrage til en velegnet og forstandig person, idet jeg for min levetid
forbeholder mig overdragelsen af samme alter. Efter min død skal min
herre ærkebiskoppen, den nuværende og den til enhver tid værende, over
drage nævnte alter til en hæderlig og forstandig præst. Ydermere forordner
og bestemmer jeg, at hver gang nævnte alter er ledigt og uden præst, skal
der finde en nøjagtig og omhyggelig undersøgelse sted angående dets gods,
rørligt og urørligt, og af indtægterne fra dette, og hvis det viser sig, at der
mangler noget deri på en eller anden måde på grund af brøde, efterladen
hed eller skødesløshed hos den, der har været indsat ved alteret, da bør er
statning for denne mangel inddrives og tages fra nævnte ved alteret indsatte
præsts eller hans arvingers gods efter den høje provsts og Lundekapitlets og
den under ledigheden nyindsatte præsts omsorgsfulde skøn. Præsten, der gør
tjeneste ved nævnte alter, må slet intet afhænde af nævnte gods uden
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nævnte herrer ærkebiskoppens og Lundekapitlets billigelse og råd og kun
af lovlig og tvingende grund, og han må heller ikke på nogen måde fore
tage mageskifte dermed. Og hvis den, der til enhver tid er indsat som præst
ved dette alter, undlader eller forsømmer at holde messe ved fornævnte
alter eller på hensigtsmæssig måde at gøre anvendelse af frugterne fra for
nævnte gods, som ovenfor anført, bønfalder jeg den ærværdige fader, herr
ærkebiskoppen i Lund, den nuværende og den til enhver tid værende, om,
at han irettesætter og revser denne, og hvis han er uforbederlig, da fjerner
ham fra alteret og overdrager alteret til en anden vis og kyndig mand.
Det være altså intet menneske tilladt på nogen måde at ophæve eller tilintet
gøre eller hindre eller bryde denne min overdragelse, dotering eller de
andre ovenstående vilkår og ovennævnte besiddelser. Nu som tidligere
overdrager og skøder jeg ovennævnte besiddelser med alle deres vilkår,
eller rettere vil, at den tidligere stedfundne overdragelse og skødning og de
trufne bestemmelser om dette alter for evigt skal være gyldige, urokkelige
og stå ved magt.
Idet vi da tager ovennævnte herr Niels’ trosiver og glødende fromhed i
betragtning, stadfæster vi med den almægtige Guds og hans apostles St.
Petrus’ og St. Paulus’ og vor myndighed med fuld viden efter råd og sam
tykke af vort kapitel denne ovennævnte fromme gave, skødning og indsæt
telse, som han i vor og vort kapitels nærværelse personligt har foretaget, og
de til nævnte alter knyttede byrdefulde forpligtelser som Gud og os kære
og velbehagelige. For at alt det ovenstående skal forblive ved magt for al
fremtid, har vi ladet dette brev bekræfte ved at hænge vort, Lunde
kapitlets og samme herr Niels Bunkeflo’s segl under. Forhandlet og givet i
det Herrens år 1346 dagen før apostelen St. Bartholomeus dag.
i) d.v. s. messen skulde læses på et tidspunkt, hvor den ikke forstyrrede ældre messer. —
2) 2. februar, 25. marts, 15. august, 8. september og 8. december. — 3) 1. november. —
4) 15. juli. — 5) 12. marts. — 6) 4. april. — 7) 28. august. — 8) 30. september. — 9) 10.
august. — 10) 6. december. — 11) jf. Missale Slesvicense per lacobum Herstman for
matum, emendatum et correctum p. 256, smign. Middelalderens danske Bønnebøger II
p. 281. — 12) den latinske tekst har coniunctim et uicissim.
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I-låsebrev på Albækgård.
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Eline Gøyes jordebog.

ørst et låsebrev, som herr Klaus Limbæk havde på Albækgård med mere
gods i Albæk sogn. Givet i Ålborg St. Bartholomæus’ dag 1346.

F
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Kong Valdemar 4. Atterdag sælger Estland til den tyske orden for 19.000 mark sølv,

A: Original i det svenske rigsarkiv. B: Original i Konigsbergarkivet.

T Ti Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
V Estland, til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal nå til alles kundskab, at vi efter moden
rådslagning og grundig overvejelse samt med vore tro mænds samtykke af
visse og gyldige årsager, som berører os og vort rige, har solgt, overgivet og
overdraget vort hertugdømme Estland, som hører til vort rige Danmark,
til de fromme mænd, herrerne broder Henrik Tusmer, høj mester for
St. Marie hospitalsbrødre af det tyske ordenshus i Jerusalem, og de øvrige
brødre samt selve ordenen, hvilke herrer på deres og deres efterkommeres
og efterfølgeres vegne for 19.000 mark lødigt sølv af kølnsk vægt har købt
og ved retmæssigt købs adkomst har modtaget nævnte hertugdømme
Estland, nemlig landet Reval1) d.v. s. borgen og staden Reval, retten til at
præsentere biskoppen sammesteds, samt hvad ret der tilkommer os til
samme bispedømme, borgen og staden Wesenberg, borgen og staden Narva
og i almindelighed alle befæstninger, som findes i fornævnte hertugdømme,
ved hvilket navn de end kaldes, samt byer, allodier, landsbyer, patronatsrettigheder, len, mandsed, vasalliteter og alle tjenesteydelser af byboer og
landboer i form af rostjeneste og ægt, som ifølge ret eller sædvane tilkom
mer eller i fremtiden kan tilkomme os og vort rige der, med græsgange,
enge, moser, skove, lyngstrækninger, lunde, agre, dyrkede og udyrkede,
med de guldminer, sølvminer og miner med hvilket som helst andet metal,
og med de saltminer, som nu eller i fremtiden måtte forefindes, med jagt
rettigheder, vande, vandløb, møller, told, møntrettigheder, retsbøder og
udbytte af erstatninger for retsbrud, med sø- og havfiskeri, med indkomster
og alle oppebørsler og med forbedringer, hvor de findes nu eller kan findes
i fremtiden, hvilket fornævnte herrer, mesteren og brødrene samt deres
efterfølgere, kan sidde inde med, besidde, holde, nyde og styre og råde
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over, på hvad måde det end herefter måtte behage dem, med al herlighed
i fornævnte hertugdømme og med al ret og jurisdiktion, med ethvert krav,
enhver brugsret og fordring, samt med alt hvad der hører til og hører ind
under samme herlighed ved ret eller sædvane, idet vi hverken helt eller
delvist forbeholder os, vore arvinger eller efterfølgere nogen herlighed, ret
eller jurisdiktion i fornævnte hertugdømme og landskaber eller over mændene der. Vi tilstår med dette brev at have fået og modtaget nævnte penge
af samme mester og brødre, og at de fuldstændigt er givet, betalt og optalt
for os; vi giver fuldstændigt afkald på al indsigelse om, at beløbet ikke er
givet, betalt og optalt for os samt på enhver retslig støtte, som vi kunde tage
vor tilflugt til. Og eftersom vor kæreste ældre, kødelige broder, junker Otto,
hvem dette hertugdømme tilhører efter arveretten, for sin sjæls frelse og
ligeledes til bod for vore forfædres synder indtræder i de fornævnte brødres
orden, idet han vier sig og overgiver dem sig og sit, og fordi vi desuden
ønsker at få del i de gode gerninger, som sker gennem ovennævnte ordens
brødre, så skænker vi efter samme vor broders råd og samtykke og med fuld
viden, uigenkaldeligt blandt levende de nævnte, mesteren, brødrene og
ordenen alt, hvad det foranstående er eller kan blive værd ud over købe
summen, og hvad som helst, der tilkommer eller i fremtiden kan tilkomme,
os, vore arvinger eller efterfølgere med hensyn til det fornævnte. For os,
alle vore arvinger og efterfølgere afgiver vi derfor på vor tro det løfte til
fornævnte mester og brødre, der modtager løftet på deres egne, deres efter
følgeres og ordenens vegne, at det salg, den gave og den overdragelse og alt
og hvert i ovenstående, som vi viseligt, på gyldig måde og efter sikker viden
har foretaget, vil vi evindeligt anse og holde for ubrydeligt, godt og gyldigt
og opfylde uden at handle eller virke derimod og uden at bryde det selv
eller ved nogen anden, helt eller delvist, ved nogen foranledning, af nogen
årsag eller ved noget påfund, retsligt eller faktisk, idet vi vil lade alt sådant
ude af betragtning. Til vidnesbyrd herom og evig bestyrkelse heraf er vort
segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende vore trofaste
riddere, Stig Andersen, høvedsmand i nævnte land Reval, og Frederik v.
Lochen, fordum vor marsk. Vi ønsker, at der skal næres fuldstændig tillid
til vort segl, uanset at vi tidligere har brugt andre segl eller i fremtiden kan
komme til at gøre det. Forhandlet og givet i Marienburg i det Herrens år
1346 på den dag, da Johannes Døberen blev halshugget; under2) herr
Henrik af Lüneburg, sognepræst i Vordingborg, vor højtelskede kanslers
hånd2).
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1) jf. DRB. II 11 nr. 70 og III 1 nr. 171. — 2) under. hånd er vistnok tilføjet senere
i Af men med samme hånd og blæk; sætningen mangler i originalen B, som er skrevet af
en anden skriver. Skriveren af A er identisk med skriveren af Zutphenprivilegiet 1346
10. oktober, nr. 282, skriveren af B med skriveren af kong Valdemars brev til paven af
1347 24. juni, nr. 361.
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Tingsvidne af Sjællands landsting, at herr Jakob Nielsen af Magleby har skødet
gården Søholm med tilliggende gods til Niels Eriksen af Linde.

Vidisse i rigsarkivet.

akob Pedersen, landstingshører på Sjælland, broder Jakob, abbed for
Ringsted kloster, Peder Nielsen, ridder, broder af johanniterordenen i
Antvorskov, Niels Jensen af Kværkeby, Eskil Olufsen, Jakob Brodersen,
Harald Mathiasen, Oluf Lunge, Jens Tordsen, Jakob Karlsen og Jakob
Gudmandsen, borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1346, dagen efter Johannes Døberens hen
rettelse, gav den gode mand herr Jakob Nielsen af Magleby, ridder, per
sonligt møde på Sjællands landsting i Ringsted og skødede i vor og mange
andre troværdige mænds nærværelse alt det nedenfor nævnte gods til den
hæderlige mand Niels Knudsen af Svanholm, der optrådte på den forstan
dige mand Niels Eriksen af Lindes vegne, nemlig sin gård Søholm, hele
Sørup by, som tilhører nævnte gård, med en vandmølle og en vejrmølle ved
nævnte gård samt en mølle kaldet Kiuæsmølle, alt sit gods i Sigerslev, i
Lille Heddinge og i Lyderslev i Stevns herred. Fremdeles hele byen Borød i
Lynge herred1). Fremdeles alt gods pantsat til ham af ridderen, herr Klaus
af Kiel, nemlig gods i Torup, Snesere, Snesere Torp, Renge, Næs, Køberup
og Sterthorp med en vandmølle i Fladså, hvilket ligger i Bårse herred og
Hammer herred, samt hele landsbyen Klovtofte i Lille herred med agre,
enge, græsgange, skove, fiskevande og med alle andre tilliggender til god
set, rørlige og urørlige, med hvad benævnelse det end kan opregnes. Dette
oplod han til samme Niels, at besidde med rette evindelig. Samme herr
Jakob forpligtede sig også til at hjemle nævnte Niels alt det ovenfornævnte
gods med alle dets tilliggender og til at frigøre og befri det for krav fra
hvem som helst, nulevende eller tilkommende. Ydermere forpligtede
samme herr Jakob sig til at give eller overdrage fornævnte Niels Eriksen
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lige så meget gods på Sjælland, jævngodt med det ovenfornævnte gods i
indtægter, frugter, udsæd og værdi, hvis føromtalte gods eller noget af det
i medfør af landets lov eller med hvilken som helst anden ret som følge af
krav fra hvem som helst skulde blive afvundet fornævnte Niels Eriksen eller
hans arvinger eller på en eller anden måde overgå i en andens besiddelse,
således som det indeholdes i samme herr Jakob Nielsens åbne brev2), affattet
angående ovenstående og oplæst og bekendtgjort på Sjællands landsting
Dette brev forseglet med troværdige mænds segl, uskrabet, ustunget og
ubeskadiget i alle dets dele, som det tydeligt ses, har vi hørt og omhyggeligt
taget i øjesyn, hvilket vi med dette brev bevidner over for alle, hvem det
angår eller vil komme til at angå. Til vidnesbyrd om denne bevidnelse
har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og
sted.
1) herefter har den latinske vidisse et uforståeligt ord »libora«. — 2) kendes ikke.
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1346. 6. september. Marienburg.

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for goo mark sølv, som ordenen har udbetalt Frederik v. Lochen.
Afskrift i Königsbergarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, vil, at det
skal være vitterligt for alle, der ser dette, at vi med dette brev erklærer
den ærværdige og fromme mand, herr Henrik Tusmer, højmester for brød
rene af hospitalsordenen for de tyskes St. Mariehus, og hans brødre og
ordenen for kvit og løst med hensyn til de 900 mark lødigt sølv, som han
har betalt til vor tro mand ridderen Frederik v. Lochen på vore vegne.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Marien
burg i det Herrens år 1346 onsdagen næst før den glorrige jomfru Maries
fødselsdag1).

V

1) 8. september.
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1346. 8. september.

Lars Truedsen skøder gods til oprettelse af St. Laurentiusalter i Århus domkirke.
Afskrift i Århusbogen.
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ars Truedsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
4 For at ikke det, som sandheden godkender, skal drages i tvivl af
efterkommerne, plejer det at foreviges ved skriftligt vidnesbyrd. Jeg gør
derfor vitterligt med dette brev for Eder alle, at jeg til opførelse af et alter
til ære for St. Laurentius i St. Clemens’ kirke i Århus og til sjælebod for
mig og min kære hustru Kristine overdrager, skøder samt oplader mit gods
i Saksild i Hads herred, nemlig en gård, på hvilken en vis Peder Jonsen bor3
en gård, på hvilken Mogens Karlsen bor, en gård, på hvilken en vis Tyrger
Gunnersen bor, en gård, på hvilken Ove Hermodsen bor, en gård, på
hvilken Niels Skinder bor, og en gård, på hvilken en vis Eskil Alesen bor,
og en gård ved Dyngbyspang samt min gård i Stad i Ning herred, fremde
les min gård i Tovstrup i Gern herred, på hvilken Jakob Troelsen bor, og
en anden gård sammested, på hvilken Jens Jakobsen bor, og min gård i
*Virktorp med alt tilliggende til nævnte gods, rørligt og urørligt, på slig
aftalt betingelse, at der hver uge der holdes 4 messer til evig tid, nemlig den
ene om den hellige jomfru Maria, den anden om St. Laurentius, den tredie
og fjerde i vor levetid for de afdøde, men efter vor død, den enes eller beg
ges, skal de til stadighed holdes for vore sjæle, med den tilføjelse, at hvis
præsten, hvem fornævnte præbende overdrages, ikke fortsat vil læse nævnte
messer, skal det stå mig eller mine arvinger frit for at fjerne ham og ind
sætte en anden, som kan gøre tilbørlig fyldest ved de nævnte messer, hvor
til yderligere tilføjes, at ingen biskop eller biskops stedfortræder må over
drage nævnte præbende til nogen som helst anden end den, hvem jeg
eller mine arvinger, som nedstammer fra mig, vil præsentere til samme.
Nævnte gods skal stå til mine arvingers rådighed således, at de ikke på
nogen vis tilegner sig det, men sørger for en egnet præst, så at ikke vore sjæle
på farlig måde sviges ved standsning af gudstjenesten. Til første indehaver
af denne præbende vælger og præsenterer jeg med dette brev nærværende
brevviser, herr Peder, sognepræst i Barrit, som en egnet mand, for hans
livstid med al ret til frit at råde over den til eget brug på lovmæssig vis,
med den yderligere tilføjelse, at oftnævnte præbende ikke må overdrages
nogen, som ikke vil tage varigt ophold ved den. For at det skal være således
og ikke anderles, har jeg til yderligere vidnesbyrd og sikkerhed ladet dette
brev bekræfte med mit segl og segl tilhørende de velbyrdige mænd herr
Jens, ærkedegn i Århus, herr Povl, provst sammesteds, og Niels Jensen af
Ullerup. Forhandlet og givet i det Herrens år 1346 på den glorværdige
jomfru Maries fødselsfest.
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Biskop Svend af Århus og kapitlet sammesteds vidimerer Lars Truedsens brev af

1346 8. september.
Afskrift i rigsarkivet.

vend, af Guds nåde biskop af Århus, og det menige kapitel sammesteds
hilser alle, der får dette brev at se, evindeligt med Gud.
Det er rigtigt og passende, at de aftaler, der træffes i tiden, for ikke at for
svinde af menneskenes hukommelse eller sønderbrydes af onde menneskers
falske rænker og bagvaskelse bliver stadfæstet ved nedskrivning og beseg
ling; derfor har vi med faderlig gransken og eftersyn set og undersøgt dette
efterfølgende beseglede brev der i alle henseender lyder således: Lars
Truedsen (o.s.v. = 276).
1) biskop Svends efterfølger nævnes første gang i 1354.
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1346. 20. september1). Frankfurt.

Kejser Ludvig 4. stadfaster kong Valdemars og markgrev Ludvig af Brandenburgs

salg af Estland til den tyske orden.

Afskrift i Konigsbergarkivet.

udvig 4., af Guds nåde Romernes kejser, til alle tider øger af riget, til
i alle troende i Kristus, til hvis kendskab dette brev kommer, hilsen og
heldig fremgang i overmål.
I sin høje værdighed øger kejseren visselig sin ros og hæder og sit navns
ry, når han viser sin gunst mod sine tro mænds ansøgninger og gavmildt
billiger deres berettigede bønner. Derfor gør vi vitterligt for alle nulevende
og fremtidige, at vor kære fyrste Henrik Tusmer, høj mester for det tyske
hus af St. Maries hospital i Jerusalem, har ansøgt vor højhed om, at vi vilde
værdiges at godkende og med evig gyldighed stadfæste gaven og salget af
hertugdømmet og landet Estland, som er overdraget ham og hans orden af
vore ophøjede og stormægtige fyrster, nemlig Valdemar, de Danskes konge,
og Ludvig, markgreve af Brandenburg og Lausitz, det hellige romerske riges
ærkekammermester, hertug af Bayern og Kårnthen, greve af Tyrol og
Gorz, foged for kirkerne i Aquileja, Trento, Brixen, hvilke samme hertug
dømme med rette tilhørte, således som det indeholdes i samme fyrsters
dokumenter herom. Eftersom fornævnte køb er sket efter vor befaling og

L

209

2i. september 1346

Nr. 279

med vor vilje, og eftersom nævnte ordensbrodre i tro hengivenhed altid
har ydet og stadigt yder os og kejserdømmet kærkomne og anerkendte tjene
ster, agter vi med henblik herpå at berige ordenen og samme hospitalshus
med passende velgerninger, hvorfor vi bøjer os for deres fromme ansøgning
og for evigt anerkender og godkender den gave og det salg, som de Danskes
konge og markgreven af Brandenburg har foretaget til ham og hans orden,
således som det står i herom affattede dokumenter2), og vi stadfæster det
med vor kejserlige autoritet som værn, idet vi fuldt vidende overlader
nævnte hertugdømme og land med (adels)mænd til nævnte mester og
brødre og deres efterfølgere, og idet vi med samme autoritet bestemmer,
at såvel denne mester som de øvrige ovennævnte ordensbrødre og deres
efterfølgere i fremtiden skal have, holde, besidde og styre fornævnte her
tugdømme og land med (adels) mænd og alt, hvad der iøvrigt hører til,
således som det fyldigere indeholdes i de alt nævnte fyrsters privilegier,
givne i anledning af denne overenskomst, med fuld herligheds ret, uden al
tjeneste, frit og ukæret til ordenens nytte og gavn. Men for at denne vor
stadfæstelse kan have evig fastheds styrke, har vi ladet dette brev udfærdige
og bestyrke med aftryk af vort majestætssegl og med vort gængse og sædvan
lige mærke. Vidner herom er de velbyrdige mænd Ludvig, hertug af Teck,
Johan, borggreve af Nürnberg, Frederik v. Öttingen, Ludvig v. Hohenlohe
og Gotfred v. Brauneck, grever, og andre troværdige mænd. Handlet og
givet i Frankfurt dagen før apostlen og evangelisten St. Matheus’ dag i det
Herrens år 1346 i vort kongedømmes 32. år og i vor kejserværdigheds
19. år.
1) brevet må være antedateret. Johan, borggreve af Nürnberg, der 1346 22. maj af
kejser Ludvig var blevet betroet med ledelsen i Brandenburg (»die pflege in der Marche«),
opføres nemlig også som vidne i brevet af 1346 21. september, nr. 279, der er udstedt i
Tangermünde. Sammesteds udsteder han 1346 17. september et sikkerhedsbrev til
Magdeburg, Sachsen og Anhalt, Riedel, Cod. dipi. Brandenburg. 2. Hauptth. II nr. 803
og 808. Han kan altså ikke have været i Frankfurt den 20. september, jf. Fickers princi
pielle bemærkninger i Regesta Imperii 1314—1347, Additamenta III, indl. XIII om, at
dateringen i kejserbreve fra 14. årh. påviseligt ofte er ukorrekt. — 2) jf. nr. 273 og 279.
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1346. 21. september. Tangermünde.

Markgrev Ludvig af Brandenburg sælger hertugdømmet Estland til den tyske orden

for 6000 mark sølv.

Original i Königsbergarkivet.
3. Række. II.
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i Ludvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz, pfalzgreve ved Rhin, hertug af Bayern og Kårnthen, greve af Tyrol og Gorz
og desuden foged for kirkerne i Brixen, Aquileja og Trento og det hellige
romerske kejserriges ærkekammermester, og desuden s tæderne Bellunos og
Feltres overherre, ønsker, at det skal komme til alles kundskab, nulevendes
såvel som fremtidiges, og vi erklærer offentligt med dette brev, at vi efter
forudgående modne rådslagninger og omhyggelige overvejelser og med sam
tykke af vore tro mænd frit, ikke forledt ved svig eller narret med list, med
ejendomsret og til evig tid har solgt, givet og overgivet vort hertugdømme
eller land Estland — der under navn af medgift lovligt og velbegrundet
blev givet os af herr Kristoffer, from ihukommelse, fordum de Danskes
konge, vor svigerfader, og af herr Otto1), junker af Danmark, vor højt
elskede svoger, sammen med vor hustru Margrete, from ihukommelse —
til de fromme mænd og herrer, broder Henrik Tusmer, høj mester for
brødrene af hospitalsordenen af det tyske St. Mariehus i Jerusalem, og de
øvrige brødre og ordenen af samme hus, der på deres egne og deres efter
kommeres og efterfølgeres vegne for 6000 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt
købte og ved retmæssigt købs adkomst modtog dette vort hertugdømme
eller land Estland med alle dets tilliggender, d.v.s. borgen og staden Reval,
retten til at præsentere biskoppen sammesteds, og alt, hvad der tilkommer
eller kan tilkomme os af ret til dette bispedømme, borgen og staden Wesenberg, borgen og staden Narva, og i almindelighed alle befæstninger, som
findes i fornævnte hertugdømme eller land, med hvilket navn de end kan
betegnes, samt byer, allodier, landsbyer, patronatsrettigheder, len, mands
ed, vasalliteter og alle tjenesteydelser med enhver ret, jurisdiktion og her
lighed og med alle tilliggender og fordele, som fra gammel tid hørte til
nævnte hertugdømme eller land, såvel i det salte hav som i andre vande,
floder og åer, med veje og uden veje, told, mønt, miner, bøder, indtægter
af bøder og bod, at sidde inde med, besidde, beholde, nyde, styre og råde
over, på hvad måde det herefter måtte behage samme høj mester og brødre
og deres efterfølgere, idet vi overhovedet ikke forbeholder os, vore arvinger
eller efterfølgere nogen herlighed, ret eller jurisdiktion i fornævnte hertug
dømme eller land eller over mændene der. Vi tilstår med dette brev at
have fået og modtaget disse penge af samme mester og brødre, og at de
fuldstændigt er givet, betalt og optalt for os; vi giver fuldstændigt afkald på
al indsigelse om, at beløbet ikke er givet, betalt og optalt for os. Vi giver
ligeledes særligt og udtrykkeligt afkald på klage og proces, som vi har rejst
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for vor herre, herr kejser (Ludvig), og som vi måtte kunne rejse for enhver
anden dommer, mod nævnte høj mester, brødre og orden angående tab og
uret, der, således som vi mente, var sket og tilføjet os i fornævnte her
tugdømme af samme høj mester og brødre med hensyn til ting og mænd,
idet vi aldrig i eftertiden vil mindes det. Desuden skænker vi i håb om, at
gudsdyrkelsen i ovennævnte orden forøges, og i ønsket om at blive delagtig
i de gode gerninger, som hyppigt forekommer ved samme ordensbrødre,
med fuld viden uigenkaldeligt blandt levende nævnte høj mester, brødre
og orden alt, hvad det foranstående er eller i fremtiden kan blive værd ud
over købesummen. Vi lover på tro og love evindeligt at anse denne gave,
dette salg og denne overgivelse og dette afkald og alt det ovenanførte,
der lovligt og rigtigt er foretaget af os, for urokkeligt, gyldigt og godt, og
overholde det over for fornævnte høj mester og brødre, der modtog løfte
herom for sig og deres efterfølgere, og ikke nogensinde med hensyn til det
hele eller en del deraf selv eller ved andre gøre eller handle derimod eller
antaste det af en eller anden grund eller årsag eller ved noget påfund, rets
ligt eller faktisk, idet vi med fuld viden med hensyn til alt dette giver
afkald på indsigelse om svig, på klage »in factum»2), på apostoliske og
kejserlige breve og bevillinger eller breve og bevillinger, der er eller
måtte blive opnået fra romerske konger, på alle sædvaner og i det hele
taget på al hjælp fra kanonisk og romersk ret, hvori vi, vore arvinger
eller efterfølgere på nogen måde kunde finde støtte, og hvorved der kunde
opstå skade for nævnte højmester og brødre eller deres efterfølgere. Til
vidnesbyrd herom og til evindelig bestyrkelse har vi ladet vort segl hænge
under dette brev. Men vidner i denne sag er den højbårne mand Johan,
borggreve af Nürnberg, og de strenge riddere Albrecht v. Wolfstein,
Frederik v. Lochen, Wilhelm Bombrecht, vor mundskænk, Beringer Helo,
vor marsk, tillige med flere andre troværdige mænd. Givet og forhandlet
i vor stad Tangermünde i det Herrens år 1346 om torsdagen på apostlen
og evangelisten St. Mathæus’ dag.
1) jf. DRB. II 11 nr. 70—72, junker Ottos breve af 1333 6. oktober. — 2) jf. DRB.
II 9 nr. 295 note 4.
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Testamente af Niels Bunkeflo, kannik i Lund og Roskilde.
Original i det svenske rigsarkiv.
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den hellige og udelelige treenigheds navn, i den hellige jomfru Maria,
Guds moders navn, i apostlen St. Andreas’, martyren St. Laurentius’
og bekenderen og biskoppen St. Nicolaus’ navn og i alle helgeners navn.
Jeg Niels Bunkeflo, kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde, som er sund
på sjæl og legeme, men ved og betænker, at intet er vissere end døden og
intet mere uvist end dødens time, opsætter og anordner mit testamente
på følgende måde efter langvarig forudgående overvejelse: For det første
testamenterer jeg min herre, herr Peder, ærkebiskop af Lund, en god pas
gænger og en bog, som hedder »Ostiensis eller Copiosa«1), og som er vær
difuld og god; fremdeles til herr Holger, provst i Lund, et lille sølvbæger
til at drikke vin af og et horn. Fremdeles testamenter jeg herr Knud, ærkedegn i Lund, et godt horn, som jeg har, og to større dunke af sort læder.
Fremdeles testamenterer jeg til herr Jakob Billingerød, kannik i Lund, en
bog, som hedder »Clementina«2) uden noter og mine to mindre dunke af
sort læder. Fremdeles testamenterer jeg herr Torkil Bjørnsen, kannik i
Lund, den større gryde, jeg har, og to dunke af tin. Fremdeles til herr
Bennike, kannik i Lund, en bog, som er indbundet i to stykker træ af god
længde og bredde, men uden overtræk, som indeholder Ostiensis’ forkla
ring til dele af dekretalerne3). Fremdeles testamenterer jeg herr Jon Lille,
kannik i Lund, mit Parvum volumen legum4) og min Codex5) med god
kommentar. Fremdeles testamenterer jeg herr Josef Nielsen, kannik Lund,
to af mine bøger, nemlig Digestum novum6), som til dels er med noter, og
»Infortiatum«7) uden noter. Fremdeles testamenterer jeg til hver af de
residerende kannniker i Lund, som jeg ikke særskilt har testamenteret
noget, en skilling grot fra Tours. Fremdeles testamenterer jeg herr Mads
Pedersen, kannik i Lund og min herre ærkebiskoppens kapellan og notar,
en bog, som hedder »Summa dictaminum«8), og en bog med prædikener,
indbundet i to stykker træ, overtrukket med grønt eller rødt læder. Frem
deles testamenterer jeg til St. Lucius’ kirke i Roskilde min bog af Hugutio
om dekreterne9). Fremdeles testamenterer jeg kapitlet i Roskilde min bog
af Innocens om dekretalerne10). Fremdeles testamenterer jeg til kapitlet
ved kirken i Dalby den forkortelse af Ostiensis’ forklaring til alle dekretalbøgerne, som magister Samson har lavet11), og en anden af mine bøger,
som hedder Digestum vetus12), for at de skal højtideligholde min årstid
så tit, de vil, hvert år. Fremdeles testamenterer jeg Allehelgenskloster i
Lund mit »Psalter«13) med noter. Fremdeles testamenterer jeg til munke
klostret af cistercienserordenen på øen Hiddensee i Roskilde stift min
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bibel i to bind og Skriftefædrenes bog14) og en sentensbog15) i eet bind samt
en bog, som broder Thomas Aquinas har lavet over alle fire sentensbøger,
og som kaldes Hannibaldus16), til frelse for min sjæl, og for at de skal lade
afholde min årtid een gang hvert år. Fremdeles testamenterer jeg herr
Jakob Poulsen, dekan i Roskilde, hvilken stilling han end opnår, en af mine
bøger, som hedder Manipulus florum17). Fremdeles testamenterer jeg herr
Peder Svensen, kannik og kældermester i Lund, en bog om medicin, som
hedder Thesaurus pauperum18), og en bog, som indeholder officier19) til
Kristi legemsfest, nemlig morgen- og aftensangene og hele teksten med
læsestykker og noder. Fremdeles testamenterer jeg til frelse for min sjæl
mine Dekretaler20) med Sextus21), føjet hertil og kommenteret med to sæt
noter, nemlig kardinalen Johannes’22) og Johannes Andreæs23), medens
Dekretalerne er oplyst med Bernhards gængse kommentar24), hvortil kom
mer alle tilføjelser, som bl.a. indeholder Innocens’25) og Gregors26) dekre
taler med Garsces kommentar27) samt andre kommenterende extravangantes28), og endvidere min bog med dekreterne 29) med Johannes’ almin
delige noter 30) og med alle tilføjelser, disse bøger testamenterer jeg til St.
Laurentii kirke i Lund og samtidig til kapitlet ved samme kirke på den
betingelse, at de samme herrer kanniker i Lund hvert år til den yderste
dommens dag to dage skal afholde eller lade afholde en sjælemesse med
sang for min sjæl og lade læse vigilier for samme min sjæl på denne dag og
fremdeles de efterfølgende dage. Denne bestemmelse bifaldt og godkendte
den ærværdige fader, min herre herr Peder, ærkebiskop af Lund, Sveriges
primas, herr Holger, provst, herr Knud, ærkedegn, og adskillige andre
kanniker i Lund, som da var til stede; og dette skal gøres ud over min
egentlige årtid, hvorom der tydeligt er givet anvisning nedenfor i dette mit
testamente. Fremdeles skænker, testamenterer og overdrager jeg til sjæle
bod for mig og mine forældre og på nedenstående betingelser alt mit
rørlige og urørlige gods med alle tilliggender hertil i vådt og tørt, hvad de
end består af eller kan bestå af, til opførelse og oprettelse af et alter i St.
Laurentii kirke i Lund foran den hellige jomfru Marias billede i den nordre
side til ære for samme hellige jomfru Maria, Guds moder, og den hellige
biskop Nicolaus, for det første alt det gods, jeg har i Våggarp og Ortofta,
hvor jeg har fire gårde med virning og to landbogårde uden virning; frem
deles alt det gods, jeg har i Kållstorp i Skytts herred med tofter, huse, enge,
græsgange, agre, skove og høgeleje31) samt med alle andre tilliggender og
med virning; fremdeles den gård, jeg har, med virning i Mellan-Grevie og
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med alle dens tilliggender i Oxie herred; fremdeles den gård, jeg har i
Lund ved St. Mikkels kirke, som Jens Eskilsen nu bor i. Men af frugterne,
afgifterne og landgilden af det fornævnte gods vil jeg for det første lade fra
drage 30 mark penge til underhold for præsten ved nævnte alter, og en
mark penge vil jeg dernæst efter Lundekapitlets råd lade henlægge på et
sikkert sted til reparation af nævnte alters udsmykning, når der viser sig
brist af betydning deri; og jeg vil, at der hvert år skal fradrages og henlæg
ges seks mark penge af nævnte gods’ frugter og landgilde til uddeling blandt
de fattige, trængende peblinge og andre, således at halvdelen deraf bort
gives årligt dagen før jomfru Marie himmelfart, og den anden halvdel
bortgives dagen før den hellige biskop Nicolaus’ dag. Fremdeles skal den
halve mark, der er tilbage, årligt skænkes for halvdelens vedkommende til
bygningsfondet for St. Laurentii kirke i Lund, og halvdelen skal hvert år
skænkes til bygningsfondet ved de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ kirke
i Nedre Malmø ved havet. Men den præst, som bliver indsat ved nævnte
alter, skal, hvem han end er, holde messe hver dag ved nævnte alter under
iagttagelse af skyldig forrang32), nemlig: hver søndag om den hellige
treenighed — dog med undtagelse af juledag, påskedag, pinsedag og da
gene for jomfru Maria33), for alle helgener34), for alle apostle35), samt for de
fire hellige kirkefædre Gregor36), Ambrosius37), Augustinus38) og Hiero
nymus39), samt for St. Laurentius, martyr40) og St. Nicolaus, biskop41) —,
fremdeles hver mandag for de afdøde, tirsdag om den hellige apostel An
dreas, onsdag om den hellige biskop Nicolaus, torsdag skiftevis om den
Helligånd og St. Laurentius, fredag skiftevis om det hellige kors og om
synderne og hver lørdag om den hellige jomfru Maria, Guds moder, for
udsat at de hellige apostle Petrus, Paulus og Andreas og den hellige biskop
Nicolaus og de hellige jomfruer Maria Magdalene, Katarina og Margareta,
til stadighed skiftevis ihukommes under alle messerne undtagen på de
største festdage, og at der til stadighed afholdes en kollekt for synderne i
almindelighed42) og en anden for min, mine forældres og velgøreres sjæle
i fællesskab og skiftevis43), og hver gang samme præst skulde undlade at
holde nævnte messer i en uge af en eller anden gyldig grund, skal han enten
selv eller ved en eller flere andre supplere den følgende eller de nærmest
følgende uger, og hvis han af legemlig skrøbelighed eller nogen anden
gyldig grund bliver forhindret, skal han i mellemtiden indsætte en anden
i sit sted til at afholde messerne. Endvidere skal den præst, som bliver ind
sat ved nævnte alter, til sit ophold have den fastsatte sum efter min død,
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og i min levetid skal han have sit underhold efter den ordning, som han og
jeg træffer på retmæssig og lovlig vis, og jeg vil selv personligt, så længe jeg
lever, i mellemtiden bestride nævnte alters byrder, idet jeg har til hensigt
med det første, så snart jeg kan gøre det bekvemt, at overdrage nævnte alter
til en udmærket og forstandig person. Efter min død skal min herre, den
nuværende eller den til enhver tid værende ærkebiskop selv besætte nævnte
alter med en ærlig og forstandig præst; og jeg vælger mit gravsted nær
samme alter. Videre forordner og bestemmer jeg, at der ved alle nævnte
alters vakancer skal foretages en nøje og omhyggelig undersøgelse af dets
rørlige og urørlige gods og af godsets indtægter, og hvis der på en eller
anden måde påtræffes nogen mangel herved på grund af brøde, uvirksom
hed eller forsømmelighed hos den, som har været indsat ved samme alter,
så skal der inddrives og hæves erstatning for denne mangel i nævnte ind
satte præsts eller hans arvingers gods ifølge den øverste provsts og Lunde
kapitlets indsigt og skøn samt den præsts, som er indsat under vakancen.
Ydermere forbeholder jeg mig beskikkelsen af nævnte alter og rådigheden
over alt det fornævnte gods frit og fuldstændigt i min levetid, medmindre
jeg bestemmer at råde derover på anden måde før min død. Men efter min
død tilfalder beskikkelsen af fornævnte alter og rådigheden over alt det for
nævnte gods, som før sagt, herr ærkebiskoppen i Lund, hvem han end er,
og den til enhver tid værende præst ved samme alter frit og for evigt; men
præsten, der forretter tjeneste ved nævnte alter, kan på ingen måde selv
med tvingende gyldig grund afhænde nævnte gods undtagen med de
nævnte herrers, ærkebiskoppens og kapitlets råd og vilje, og han kan heller
ikke på nogen måde foretage mageskifte med det; men jeg forbeholder mig
i egen person i min levetid at kunne foretage mageskifte til det bedre samt
forbedring af alt det fornævnte gods. Og hvis den præst, som til enhver tid
er indsat, undlader eller forsømmer at afholde messe ved det fornævnte
alter eller på passende vis at råde over frugterne af det fornævnte gods,
sådan som det er sagt, så bønfalder jeg den ærværdige fader, den nuværende
eller den til enhver tid værende ærkebiskop af Lund, om, at han vil straffe
og revse samme, og hvis han ikke lader sig retlede, da at fjerne ham fra
alteret og at overdrage samme alter til en anden udmærket og vis person.
Fremdeles, for at min årtid kan højtideligholdes i St. Laurentii kirke i
Lund på én dag og mine forældres den følgende med vigilier lige til den
yderste dommens dag, og for at min årtid ligeledes kan afholdes en dag
årligt i St. Lucius kirke i Roskilde og hvert år i al evighed i kirken i Malmø,
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som nu er min, samt i kirken i Bunkeflo, så skænker og testamenterer jeg
alt mit gods i Rya og i Eriks torp i Vram sogn i Gårds herred med alle
tilliggender hertil, i tørt og vådt, og alt mit verdslige gods i Nedre Malmø
ved havet samt den gård, som jeg personligt bebor, i Lund med alle dens
tilliggender med undtagelse af dens østlige del; fra dette gods skal der fra
drages 20 mark nye skånske penge til afholdelse af nævnte årtider på føl
gende måde: For det første skal der på dagen for afholdelsen af min år tid
ved højalteret i St. Laurentii kirke i Lund uddeles fire mark penge således,
at der gives de herrer Lundekanniker, som er til stede ved vigilierne og
sjælemessen to mark, en halv mark til de vikarer, der slutter sig til, en øre til
klokkerne, en øre til de fattige peblinge, og to øre til Lundekirkens byg
ningsfond, samt en mark penge, at fordele mellem de præster, der denne
dag sammesteds holder messe ved de private altre. Men dagen efter min
årtid, medmindre det er en søndag eller en anden festdag, ved hvilken
lejlighed den flyttes til den følgende hverdag, skal der på højtidelig måde
afholdes årtid i Lundekirkens kor med vigilier og messe for min fader, min
moder, mine brødre og søstre, slægtninge og familie, hvorved jeg ønsker,
at der skal uddeles tre mark penge, som tidligere sagt. Men ved min
årtid, som årligt skal afholdes på højtidelig vis i Roskildekirkens kor, skal
der uddeles tre mark penge eller tre skilling grot i Toursmønt på lignende
måde, således som det tidligere er sagt med undtagelse af pengene til de
præster, der holder messe ved de private altre. Fremdeles skal der af det
fornævnte gods i Malmø fradrages otte mark skånske penge til årlig af
holdelse af min årtid i min sognekirke sammesteds, således at præsten,
sognepræsten ved samme kirke, hvert år skal have syv mark deraf, og han
skal årligt afholde min årtid på min dødsdag og derefter een gang i hvert
af årets måneder holde messe og vigilier for min sjæl på højtidelig vis ved
højalteret, og af den ottende mark penge skal samme kirkes bygningsfond
have seks øre, og to øre skal hvert år fordeles mellem de fattige. Fremdeles
skal der fradrages to mark penge fra det øvrige fornævnte gods til hvert år
at fejre min årtid i Bunkeflo kirke, af hvilke præsten, sognepræsten ved
samme kirke, årligt skal modtage een mark, klokkerne en øre og kirkens
bygningsfond syv øre. Fremdeles skal der fra det fornævnte gods undtagen
i Malmø trækkes seks mark nye skånske penge, hvoraf halvdelen skal ud
betales dagen før jomfru Marias himmelfart og den anden halvdel på den
hellige biskop Nicolaus’ dag for min sjæls frelse til de fattige peblinge og andre
fattige tigggere i Lund, som går rundt fra dør til dør, hvert år efter herr
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dekanens skøn. Men omsorgen for alt det fornævnte gods, som er henlagt
til disse årtider bør tilkomme den præst, som på kanonisk vis er indsat ved
det alter, som er opført i Lundekirkens nordre side foran den hellige jomfru
Marias billede, og han skal hvert år udbetale de fornævnte penge efter
herr dekanen i Lunds vejledning; undtaget er godset i Nedre Malmø,
hvorover rådigheden tilkommer præsten ved det andet alter, som jeg agter
at oprette i kirken i Lund til ære for de hellige apostle Petrus og Andreas44)
Fremdeles testamenterer jeg Gentofte kirke i Roskilde stift en mark sølv;
de fattige i Vordingborg to skilling grot i Toursmønt. Fremdeles kirken i
Øvre Malmø en mark sølv. Fremdeles præsten ved Bunkeflo kirke en mark
skånske penge, klokkeren sammesteds tre øre penge. Fremdeles Fossie kirke
tre mark penge, præsten sammesteds en halv mark penge, klokkeren sam
mesteds en øre. Fremdeles hver af landsbykirkerne i Oxie herred udover
de allerede nævnte en skilling grot i Toursmønt. Fremdeles fru Bodil,
Herberts hustru, eller hendes arvinger, fire mark sølv, hvoraf hun har fået
fire mark skånsk. Fremdeles Peder, Morten Jonsens søn, eller hans arvinger
i Roskilde stift tre mark sølv. Fremdeles enken efter Jon Gunnildsen i Her
restad i Lunde stift to skilling grot i Toursmønt. Fremdeles herr Jens Kaa,
præst, fordum min vikar i Brosarp, hvis han har afsvoret sine forseelser og
opnået ophævelse af banlysningen, og hvis han har fået dispensation af
den, som kan dispensere ham fra de nævnte forseelser, 20 mark nye skån
ske penge, forudsat at han erklærer mig og mine arvinger kvit og fri.
Fremdels Jens Andersen min hest Blisgås eller en anden lige så god hest
samt mit sølvbælte. Fremdeles Niels Gagge min grå hest, som jeg plejede
at ride på, og en hoppe med dens føl. Fremdeles Jens Andersens hustru,
fru Bodil, et stykke silketøj og hendes datter Lucie det samme. Fremdeles
Niels Gagges hustru, fru Ellen, en hoppe med føl og hendes datter Bene
dikte min kåbe og røde hætte, foret med forskellige slags skind. Fremdeles
Mogens Eriksen, min måg, en hoppe med føl og hans hustru fru Thora, min
niece, otte alen fint linned. Fremdeles Åge Jonsen i Fjålkinge, min måg
og hans hustru Katerine, min niece, helt igennem det samme. Fremdeles
herr Jon Pedersen, præst, evig vikar ved Store St. Marie kirke i Lund, en
bog, som hedder »Prædikener til befolkningsklasserne«45) og en pasgænger.
Fremdeles herr Niels, kaldet Lumme, præst ved St. Clements kirke i Lund,
fire skilling grot i Toursmønt. Fremdeles Godrik Jakobsen i Malmø, min
slægtning, den bedste fole i mit stod. Fremdeles hans søn Albert en fole. Frem
deles Eskil Tuesen, min slægtning, en skjorte, som han har i sin besiddelse,
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og en god hest. Fremdeles Jens Troelsen et føl, som er født dette år. Frem
deles til hver af mine svende, som tjener mig på tidspunktet for min død, en
tæmmet eller utæmmet plag, som er tre mark penge værd. Fremdeles Store
St. Marie kirke i Lund to mark nye skånske penge, præsten sammesteds en
mark penge, klokkeren to øre penge. Fremdeles St. Mikkels kirke i Lund to
mark penge og præsten herr Mogens en mark penge,...46) Degn, kirketjener
sammesteds, fem øre penge. Fremdeles testamenterer jeg hver af kirkerne
i staden Lund udover de allerede nævnte en øre penge, præsten lige meget
og kirketjeneren to øre penge. Fremdeles de spedalskes hospital i Lund to
øre korn og Helligåndshuset samme steds lige så meget. Fremdeles Klaus
Brunsvigsen, borger i Lund, to skilling grot i Toursmønt og hans hustru
lige så meget. Fremdeles Strange Jensen og hans hustru fire skilling grot i
Toursmønt. Fremdeles fru Margrete, Gynters hustru, borger i Lund, to
skilling grot i Toursmønt. Fremdeles min slægtning Cecilie, nonne i Borringe kloster, min korkappe og overklædning samt otte alen linned og en
halv mark penge. Fremdeles konen Ætta i Vintrie en øre korn og hendes
datter Kristine et pund korn samt hendes søster ved navn Una en øre
korn. Fremdeles herr Mogens Nielsen, dekan i Oxie herred, en hoppe med
føl og min morter. Fremdeles herr Jens, kaldet Bunkcflo, præst i Åkarp, en
fole af mit stod. Fremdeles Peder Fynbo, klokker ved min kirke i Malmø,
en mark penge, og Poul Pedersen, klokker sammesteds, lige så meget.
Fremdeles tilbagegiver jeg Kållstorp kirke en missalebog, som jeg har i
pant for tre mark penge, og jeg testamenterer samme kirkes bygningsfond
tre skilling grot i Toursmønt. Fremdeles min evige vikar sammesteds et
pund korn og klokkeren et halvt pund korn. Fremdeles Brosarp kirkes
bygningsfond i Albo herred to mark penge, min vikar sammesteds et pund
korn, klokkeren et halvt pund korn. Fremdeles Anders Tyresen i Hokopinge
en hoppe med føl. Fremdeles Agge Tubbesen i Naffentorp en plag af mit
stod. Fremdeles hans moder Agathe fire ørtug korn og hans søster Cecilie i
Hindby fire ørtug korn og deres søster Ellen i Fossie fire ørtug korn. Frem
deles broder Peder Drukken fra Helligåndshuset en plag fra mit stod.
Fremdeles ønsker jeg, at alt det rørlige og urørlige gods, som jeg har i
Bunkeflo sogn udover det allerede testamenterede med alle dets tilliggender
med min gode vilje skal tilfalde mine sande arvinger, således at de een gang
hvert år for evigt lader afholde min og mine forældres årtid i Bunkeflo
kirke og betale en hel mark dertil hvert år dels til messer dels til almisser
til de fattige. Fremdeles vil jeg, at der ved alt det testamenterede og det
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ovennævnte gods skal gives jævngodt gods i ejendele eller rede penge,
hvis noget deraf ikke forefindes i den egentlige form. Fremdeles testamen
terer jeg Anders Attesen en plag fra mit stod, og hver af hans to søstre en
mark penge. Fremdeles Ingeman, kaldet Fuglekonge, en mark penge.
Fremdeles indsætter og udnævner jeg de gode mænd og Guds venner, herr
Torkil Bjørnsen, kannik i Lund, herr Niels, sognepræst ved St. Clemens
kirke i Lund, herr Jon Pedersen, evig vikar ved Store St. Marie sognekirke
i Lund, og lægmanden Godrik Jakobsen, borger i Malmø, til fuldstændigt
og på enhver måde i overensstemmelse med min sidste vilje at sørge for
udførelsen af dette mit testamente, idet jeg beder dem om og ved Jesus
Kristus’ barmhjertighed opfordrer dem til, at de trofast udfører dette mit
testamente og dets indhold i overensstemmelse med, hvad de ved vil være
Gud til glæde og min sjæl til gavn, således som de på den yderste dommens
dag måtte ønske at stå til ansvar over for den højeste Gud. Men til at be
tale dette mit testamente henlægger og bestemmer jeg alt det rørlige gods,
som jeg har ved min død, og al indtægt og indkomst, som tilflyder mig eller
mine arvinger i nådensåret efter min død af de beneficier, som jeg nu er i
besiddelse af, dog således at halvdelen af det, der bliver tilbage, tilfalder
mine arvinger, og den anden halvdel af det tiloversblevne skal gives de
fattige til frelse for min sjæl. Til klart vidnesbyrd om alt dette er mit segl
hængt under dette brev sammen med mine fornævnte eksekutorers segl
og herr Mogens præsts segl, sognepræst ved St. Mikkels kirke i Lund. For
handlet og givet i Lund i det Herrens år 1346 dagen før ærkeenglen St.
Mikaels dag.
1) »Ostiensis eller Copiosa« = Summa super titulis decretalium eller Summa Hostiensis, kommentar til Gregor IX’s Decretales (se note 20), forfattet af Henricus de
Segusia, biskop af Ostia (død 1271), jf. Fr. Schulte, Die Geschichte der Quellen und
Literatur des Canonischen Rechts II, p. 123; Hurter, Nomenclator literarius recentioris
theologiae catholicae, IV sp. 289. Betegnelsen copiosa (fyldig) betyder, at der er tale om
et uforkortet eksemplar, jf. nedenfor i dette brev med note 11. — 2) »Clementina« =
Constitutiones dementis V, samling af Clemcns V’s (pave 1305—14) Decretales og de på
kirkemødet i Vienne (1311—12), vedtagne canones, udstedt 1317 af pave Johannes XXII;
udgør del af Corpus juris canonici.— 3) jf. note 1. — 4) »Parvum volumen legum« (det lille
bind love) gængs samling af forskellige mindre afsnit af Corpus juris civilis (Paul Krüger,
Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts p. 385), omfattende Insti
tutiones, de tre sidste bøger af Codex, Authenticum (tekst af Novellae,, Krüger p. 401)
og den i Corpus juris dengang optagne longobardiske retskilde Libri feudorum. —
5) Codex, del af Corpus juris civilis. — 6) »Digestum nouum« (det nye sammendrag),
udtog af Justinians Digesta (del af Copus juris civilis), omfattende bog 39—50, repræsen
terer en yngre håndskriftoverlevering af de samlede Digester, jf. Krüger p. 430; F. C.
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von Savigny: Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter III p. 422. — 7) »Infortiatum« (det befæstede), udtog af Justinians Digesta (del af Corpus juris civilis), omfat
tende bog 24,3—38, repræsenterer en yngre håndskriftoverlevering af de samlede Digester, jf. Krüger p. 430; Savigny III p. 422. — 8) »Summa dictaminum«, formularbog
til brug ved affattelsen af breve, jf. Gustav Gröber, Grundriss der romanischen Philologie
II, I p. 252 og Max Manitius, Die lateinische Litteratur des Mittelalters III p. 310. —
9) kaldet Summa super Decretum, kommentar til Gratians Decretum (se note 29), for
fattet af Hugutio, biskop af Ferrara (død 1210), jf. Schulte I p. 156. — 10) Apparatus
in quinque libros Decretalium, kommentar til Gregor IX’s Decretales (se note 20), for
fattet af Sinibaldus Fliscus, pave under navnet Innocens IV 1243—54, jf. Schulte II
p. 91. — 11) Lectura super apparatum Ostiensis, forkortet bearbejdelse af Summa Hostiensis (se note 1), forfattet af Samson de Calvo Monte, professor i kanonisk ret i første
trediedel af 14. årh., jf. Schulte II p. 203.— 12) »Digestum uetus« (det gamle sammen
drag), udtog af Justinians Digesta (del af Corpus juris civilis), omfattende bog 1—24,3,2,
repræsenterer en yngre håndskriftoverlevering af de samlede Digester, jf. Krüger p. 430;
Savigny III p. 422. — 13) Formodentlig kommenteret udgave af Davids salmer. —
14) »Skriftefædrenes bog« (Liber confessorum), formentlig = Summa confessorum, en
vejledning i skriftemål, udarbejdet i slutningen af 13’ årh. af dominikaneren Johannes af
Freiburg, kaldet Lector, død 1314, jf. Schulte II p. 419; Hurter IV, sp. 417; jf. desuden
Dipl. Dan. II 9 nr. 408 p. 365. — 15) identisk med, udtog af eller efterligning efter Libri
quattuor sententiarum, dogmatisk hovedværk fra den ældre skolastik, forfattet 1150—52
af Petrus Lombardus, knyttet til universitetet i Paris, død ca. 1160, jf. M. Grabmann,
Geschichte der scholastischen Methode II, p. 359; Fr. Ueberweg, Grundriss der Ge
schichte der Philosophie II p. 274. — 16) kommentar til Petrus Lombardus’ Libri
quattuor sententiarum (se note 15), forfattet af Hanibaldus de Hanibaldis, kardinal, død
1272, elev af Thomas Aquinas. Hans kommentar bygger på Thomas’ kommentar til
Petrus Lombardus og forveksledes ofte — som her — med denne, jf. Ueberweg II p. 538
(angående Thomas Aquinas’ kommentar, jf. Ueberweg II p. 424). — 17) »Manipulus
florum« (en håndfuld blomster), citatsamling af kirkefædre, klassikere m.m., udgivet af
Thomas Palmeranus (død 1330), som var knyttet til Sorbonne, jf. Hurter IV, sp. 449;
P. Feret: La faculté de théologie de Paris. Moyen Age Hip. 238; Ellen Jørgensen: Stu
dier over danske middelalderlige Bogsamlinger, Historisk Tidsskrift 8. rk. IV p. 25. —
18) »Thesaurus pauperum« (de fattiges skatkammer). Vidt udbredt, populær recept
samling, også kaldet Summa experimentorum, forfattet ca. 1270; forfatterskab usikkert;
jf. Neuburger-Pagel, Handbuch der Geschichte der Medizin I p. 682. Betegnelsen
pauperum (de fattiges) var gængs for populære sammendrag af større værker, som ikke
kunde anskaffes i deres helhed af fattige præster, jf. Ellen Jørgensen p. 24.— 19) Liturgi
til Kristi legemsfest, indstiftet 1264 af Urban IV, se c. 1 Clem. de reliquiis et ueneratione
sanetorum III 16. — 20) Gregor IX’s Dekretalsamling i fem bøger, udarbejdet af
Raimundus de Penaforte (ca. 1180—1275), autoriseret 1234
Gregor IX. Bygger på
pavelige forordninger (litterae decretales) efter Gratians Decretum (se note 29) og ud
gør sammen med Sextus (note 21), Clementina (note 2) og enkelte Extravagantes (note
28) anden hoveddel af Corpus juris canonici, jf. Schulte II p. 3. — 21) »Sextus« (sjette
bog). Samling Decretales, udstedt 1298 af pave Bonifacius VIII som en fortsættelse af
Gregor IX’s Decretales i fem bøger (se note 20). — 22) kardinalen Johannes’ noter =
Apparatus in librum sextum (d.v.s. kommentar til Bonifacius VIII’s Decretales (se note
21)), forfattet af Johannes Monachus, død 1313, kardinalpresbyter, jf. Schulte II p. 191.
— 23) Johannes Andreae’s noter = Glossa in Sextum (d.v.s. kommentar til Bonifacius
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VIII’s Decretales), forfattet af Johannes Andreae, død 1348, professor i Bologna, sin tids
betydeligste kanonist, jf. Schulte II p. 205. — 24) »Bernards gængse kommentar« = Ap
paratus ad Decretales Gregorii IX, meget udbredt kommentar til Gregor IX’s Decretales
(se note 20), kaldet glossa ordinaria, forfattet af Bernardus Parmensis de Botone, død
1263, pavelig kapellan, jf. Schulte II p. 114. — 25) »Innocens’ Dekretaler«, formentlig =
Constitutiones Innocentii IV, samling Decretales, udstedt af Innocens IV, pave 1243—
54, ikke inkorporeret i Corpus juris canonici, jf. Schulte II p. 31. — 26) »Gregors Dekre
taler« = Constitutiones Gregorianae, samling Decretales, udstedt af Gregor X, pave
1271—76, ikke inkorporeret i Corpus juris canonici, jf. Schulte II p. 31. — 27) »Garsces
kommentar« = Commentarius in Decretales Gregorii X, gængs kommentar (»glossa
ordinaria«) til Gregor X’s Decretales (se note 26), forfattet afJohannes Garsias Hispanus,
lærer ved universitetet i Bologna ca. 1280, jf. Schulte II p. 160. — 28) »Kommenterede
extravagantes«. Ved extravagantes forstås Decretales, der er udstedt efter Gratians
Decretum (note 29). — 29) »Min bog med dekreter« = Decretum Gratiani, første syste
matiske fremstilling af kirkeretten, hvorved alle tidligere pavelige Decretales og andre
kirkelige retskilder samledes og bearbejdedes, forfattet ca. 1150 af Gratianus, en italiensk
munk, udgør første hoveddel af Corpus juris canonici, jf. Schulte I p. 46. — 30) »Johan
nes’ almindelige noter« = Apparatus ad Decretum, gængs kommentar (»glossa ordinaria«)
til Gratians Decretum (se note 29), forfattet af Johannes Teutonicus, lærer ved universi
tetet i Bologna, død ca. 1250, jf. Schulte I p. 172. — 31) d.v.s. steder, hvor man fanger
høge, jf. »falkeleje«. — 32) jf. nr. 271, note 1. — 33) jf. nr. 271, note 2. — 34) jf. nr. 271,
note 3. — 35) jf. nr. 271, note 4. — 36) jf. nr. 271, note 5. — 37) jf. nr. 271, note 6. —
38) jf. nr. 271, note 7. — 39) jf. nr. 271, note 8. — 40) jf. nr. 271, note 9. — 41) jf. nr.
271, note 10. — 42) jf. nr. 271, note 11. — 43) jf. nr. 271, note 12. — 44) jf. nr. 271. —
45) »Liber sermonum ad status« (bog med prædikener til befolkningsklasserne). Middel
alderlige prædikensamlinger omfattede dels prædikener til de store kirkelige højtider og
helgendagene (sermones de tempore et de sanctis), dels protreptiske (formanende), mere
folkelige prædikener, ofte rettet til bestemte befolkningsgrupper, hvorfor denne genre
hyppigt kaldtes sermones ad status — undertiden anvendtes dog vagere betegnelser, fx.
sermones vulgares (prædikener til folket) eller sermones ad omne genus hominum (prædi
kener til hele menneskeslægten). Prædikener ad status opnåede særlig udbredelse fra og
med 13’ årh. jf. A. Lecoy de la Marche, La chaire française au Moyen Age, p. 195 og
253; jf. desuden monografier over de enkelte store prædikanter i 13’ årh., fx. Philipp
Funk: Jakob von Vitry, Beitr. zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renais
sance, Heft 3, 1909, med diskussion af sermones ad status p. 178. — 46) hul i originalen.
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Kong Valdemar 4. Atterdag overlader borgerne i ^utphen et fed på Amager.

Original i Zuipbsn.

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 med dette brev skal stå fast for alle, at vi har opladt de gode
mænd og borgerne af Zutphen et vist stykke jord, som på folkemålet kaldes
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fed, på vor 0 Amager med egne grænseskel, kors eller pæle, med alle rettig
heder, privilegier og love, således som de i forgangne tider har haft et
ganske lignende stykke jord i Skanør af vore forfædre, idet vi strengt for
byder alle vore embedsmænd og fogeder, at de på nogen som helst måde
drister sig til at fortrædige samme mod vore privilegiers ordlyd, såfremt de
ønsker at undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnesbyrd herom har vi
ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år
1346 på martyrerne St. Gereons og St. Cassius’ dag.
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Kong Valdemar 4. Atterdag tager staden ^utphen under sit værn og stadfæster

dens privilegier i Danmark.
Original i Zutphen.

i Valdemar, 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 vil, at det skal være klart for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi
har taget de kyndige mænd, nærværende brevvisere, borgerne i Zutphen1),
der besøger vort rige Danmark med deres varer, under vor fred, beskyt
telse og vort særlige forsvar, idet vi vil omfatte dem med vor gunsts og nådes
særlige privilegium og ønsker og overlader dem alle nåder og friheder, som
de vides frit at have nydt på herr Valdemars tid, — berømmelig ihukom
melse — fordum de Danskes konges og vor forfader, nemlig (1) at de,
når som helst og så ofte de med deres skibe lægger til et sted i vort rige,
det være sig i havne eller ved åbredder, trygt kan losse deres skibe og
frit føre deres gods — hvad enten det drejer sig om salt eller om klæde af
uld eller lærred eller om voks eller gråværk eller hvilke som helst andre
varer, med hvilket navn de end betegnes — i land og til deres boder eller
herberg efter deres ønske og vilje, og de må ikke på nogen måde forhindres
heri af vore fogeder eller af kuskene, som kaldes vognkarle, eller af sømændene, som kaldes pramkarle eller skudemænd eller af nogen anden. Men
nævnte sømænd og kuske skal transportere deres gods, således som de har
aftalt med disse, uden nogen som helst hindring. Hvis en kusk eller
sømand fremdeles ødelægger deres gods eller handler ilde med det på grund
af skødesløshed fra hans side, skal han give en rimelig erstatning derfor.
(2) Fremdeles må de sælge alt, hvad der sædvanligvis sælges efter vægt, i

V

223

io.

oktober 1346

Nr. 282

deres boder eller på deres fed og veje det efter kølnsk og anden gyldig vægt.
(3) Fremdeles må de frit føre den vin, som de personligt har bragt med sig, i
land og med hævert sælge og afhænde den på deres fed. <4) Fremdeles
må ingen forpranger ved havets kyst købe ud over et halvt læs sild, så
fremt han vil undgå at miste alt, hvad han således har købt. Ligeledes må
ingen købe sild på havet; men hvis en bliver beskyldt for at have købt sild
på havet, skal han rense sig selvtredie, og den, der bliver overbevist herom,
skal kun bøde tre mark penge skånsk til vor foged. <5) I alle kæremål,
trætter og ved alle legemsbeskadigelser, som disse borgere fra Zutphen
påfører hinanden indbyrdes, skal deres egen foged, som de har indsat her
til, forhøre sagen og dømme, medmindre der skal bødes for en sådan
legemsbeskadigelse med tab af liv eller lemmer, nemlig hvis en dræber en
anden eller sårer en ved at hugge eller støde med sværd, økse, spyd, kniv
eller et andet våben, eller ved at slå en med stok, kølle eller sten brækker
et lem eller tilføjer et sår, der har blodsudgydelse til følge. I den slags sager
skal vor foged, den, som nu er foged, og den, som i fremtiden vil være det,
fælde dommen. (6) Hvis fremdeles en af dem sagsøger en dansker i anled
ning af en for nylig eller for flere år siden stiftet gæld, skal vor foged til
dømme manden fra Zutphen hans nævnte tilgodehavende eller tildømme
ham lands lov, dog uden mulkt eller tab for ham. <7) Fremdeles må der
ikke udmeldes noget nævn mod nogen fra Zutphen, undtagen i sager, der
fører til tab afliv eller lemmer. (8) Hvis det fremdeles sker, hvad Gud for
byde, at der ikke fanges eller nedsaltes sild i vort område, skal enhver efter
at have erlagt sin torveørtug2) have ret til uden told frit at føre sit gods bort,
som han har haft med sig. {9) Hvis nævnte borgere fra Zutphen eller en af
deres fremdeles måtte lide skibbrud i vort rige, hvad Gud afvende, er det
vor vilje, at den ret ved skibbrud, som de fra gammel tid plejede at nyde,
skal være ubeskåret for dem, lige som vi på enhver måde ønsker at bevare
den ukrænket. <10) Hvis fremdeles en oplægger sit træ eller sit tømmer på
vort marked eller i vort riges lande og sejler bort med sit skib belæsset med
andre varer, skal han, når han vender tilbage, kunne tage sit nævnte tøm
mer uden hindring, og efter at have betalt sin torveørtug må han frit føre
det bort uden nogen anden told. (11) Hvis det fremdeles sker, at en af dem
dør inden for vort riges grænser, og hans slægtninge og arvinger ikke er til
stede, skal hans gods i år og dag med gode mænds vidnesbyrd opbevares på
et sikkert sted hos en troværdig og kyndig mand i den by eller på det sted,
hvor han er død. Hvis noget af det gods ikke kan holde sig så længe uden
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tab, skal det byttes bort mod andet mere holdbart gods, og det skal opbe
vares på lignende måde. Og hvis hans rette arvinger eller deres værge
— hvis de er mindreårige — inden for nævnte frist kommer for med fyldest
gørende vidnesbyrd af gode mænd at modtage dette gods igen, skal for
nævnte gods uden nogen vanskelighed frit udleveres og oplades til dem.
Men hvis fornævnte arvinger eller deres værge ikke kommer inden for
foromtalte frist, skal merbemeldte gods tilfalde os som fri ejendom, således
som lands lov kræver. O2) Fremdeles må ingen på nogen måde forhindre
eller besvære dem på deres fed med hensyn til deres boder ved uden deres
samtykke at bygge på dem eller ved at tage noget fra dem. <13) Fremdeles
må de 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 en anden
mands slagsmål eller forseelse. (15) Fremdeles skal hestetoldcn forblive,
som den har været fra gammel tid, medmindre en til egen ridebrug køber
en hest, på hvilken han har til hensigt at vende hjem over land; i så fald
skal han for en sådan hest være fri og 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 kogge tolden forblive, således som
den havde været fra gammel tid. <18) Ligeledes er det vor vilje, at de fuldt
ud skal beholde retten til at hugge brændsel i vore skove eller lunde nær
havets bredder, således som de plejede at nyde den fra gammel tid. For at
alt dette til evig tid og fast og ubrødeligt skal overholdes afos, vore fogeder
og officialer, har vi overdraget dem dette brev til yderligere stadfæstelse,
bestyrket med vort segl til vidnesbyrd og sikrere bevis. Givet i Roskilde i
det Herrens år 1346 på de hellige martyrer Gereon og Cassius’ dag.
1) jf. nr. 81. — 2) jf. DRB. II 9 nr. 5 note 1.
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134<6>. 20. oktober. Weissenstein.

Konrad v, Mylen, kejserligt autoriseret notar, udsteder en erklæring om, at Bur

chard v. Dreyleven i St. Katerinakirken i Weissenstein har ladet Gotfred, dekan i
Reval, oplæse kong Valdemars brev af 1346 13. august, i hvilket kongen løser Est
lands indbyggere fra deres troskabsed.

Oversættelse fra 15. årh. på nedertysk i Revalarkivet (Gottingen).
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Herrens navn, amen. År 13461) efter hans fødsel og på den 20. dagi ok
tober måned, ved den 9. time eller deromkring, i den allerhelligste fader
og herre Clemens 6.’s sjette2) år, i min nærværelse og i nærværelse af den
gode mand, herr Henrik v. Betheym, sognepræst i Turgel i stiftet Dorpat,
offentlige notarer, og af de vidner, som er anført her nedenfor, og som sær
lig var tilkaldt hertil, da har den ærværdige gejstlige mand, broder Burchard v. Dreyleven fra hospitalsordenen af St. Maria af det tyske hus i
Jerusalem, som har været mester for brødrene i Livland, i sognekirken St.
Katerina i Weissenstein forevist et brev med et ægte og helt segl, udstedt af
den ædle og høje fyrste, herr Valdemar, konge af Danmark, ikke streget, ikke
hullet, ikke skrabet, overhovedet ganske fejlfrit, og bad om, at det skulde
oplæses og bekendtgøres ved den ærværdige herre, herr Gotfred, dekan i
Reval. Dernæst bad han om at opsætte brevet til et åbenbart vidnesbyrd og
bevis, og brevets ordlyd var ord til andet således: Vi Valdemar (o.s.v. =
nr. 269). Dette er sket på førnævnte tid og sted i nærværelse af de ærvær
dige fædre i gud og herrer Oluf, biskop ved kirken i Reval, Everhard, cisterciensermunk, abbed i Valkena, Nicolaus, abbed i Padis, endvidere i nær
værelse af de hæderværdige herrer, broder Goswin v. Herike, mester for de
tyske brødre i Livland, broder Johan Wyden, kommendator i Fellin, bro
der Herman Gutacker, foged i Jerwien og mange andre vidner, tilkaldt og
bedt om at overvære det foranstående. Og jeg Konrad v. Mylen, klerk
i stiftet Frauenburg, ved kejserens bemyndigelse offentlig notar, har sam
men med disse førnævnte vidner været til stede ved fremlæggelsen af dette
førnævnte brev, og samme brev har jeg redeligt redigeret og med egen hånd
opsat i offentlig form. Jeg har hverken lagt fra eller til, men har sat mit
sædvanlige navn og tegn under, udbedt til vidnesbyrd om det foranstående.
Og jeg, Henrik Betheym, sognepræst i Turgel i stiftet Dorpat, ved kejserens
bemyndigelse offentlig notar, har sammen med den førnævnte offentlige
notar Konrad Mylen og med oven omtalte vidner været til stede ved det
føromtalte brevs offentliggørelse og bevidnelse, og jeg har også underskre
vet med mit sædvanlige navn og tegn, sat til og udbedt i denne anledning.

I

1) afskriften har 1347, hvilket utvivlsomt er fejl for 1346, jf. bemærkningerne til
brevet i Dipi.Dan. — 2) læs femte.

3. Række. II.
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1346. 21. oktober. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 200 mark sølv under for

udsætning af at ordenen udbetaler denne sum til ridderen Otto Schenk v. Schenken-

dorf

Afskrift i det svenske rigsarkiv.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være klart, at hvis den fromme og gode mand, broder
Henrik Tusmer, højmester for St. Marieordenen af de tyskes hus i Jerusa
lem, udreder og betaler 200 mark lødigt sølv til nærværende brevviser Otto
Schenk v. Schenkendorf1), ridder, på vore vegne, erklærer vi fra da af med
dette brev nævnte høj mester, ordensmestrene og samme orden for kvit
og fri at være for 200 mark lødigt. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1346 på de elleve tu
sinde jomfruers dag.

V

1) jf. nr. 294.
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1346. [Omkr. 28. oktober]1).

Johan ^omer, stedfortræder for Stig Andersen, kongens høvedsmand i Reval, og
Galemann, dommer sammesteds, opregner hvilket efterladt gods de sammen med rådmændene i Reval har forefundet og beset efter Styremann Slyter og Baldwin, som var

flygtet fra byen efter at have begået mord.
Original i Revalarkivet.

ohan, kaldet Zomer, stedfortræder for den strenge ridder, herr Stig Ander
sen, høvedsmand i Reval, og desuden Galemann, dommer sammesteds,
indsat af samme Johan Zomer, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud....... Til vidnesbyrd om, at vi har erkendt og erklæret dette, er
vore segl blevet hængt under dette brev.

J

1) i brevet oplyses, at mordet blev begået før apostlene Simon og Judas’ dag, den
28. oktober.
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1346. 31. oktober. Weissenstein.

Stig Andersen, ridder, erklærer, at han og ridderen Frederik v. Lochen ifølge konge
lig bemyndigelse har solgt hertugdømmet Estland til højmesteren og den tyske orden og

aftalt betalingsvilkårene, og at han nu efter at være kommet til Livland for at overgive

borgene i Estland til ordensmesteren i Livland har meddelt denne, i hvilke møntsorter
og til hvilken kurs den aftalte købesum skal udredes.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

tig, ridder og vasal under den høje fyrste, herr Valdemar, Danmarks
konge, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med
alles frelser.
Vi erkender og erklærer med dette brevs ordlyd, at vi, da vi sammen med
herr Frederik v. Lochen, ridder, mødtes med høj mesteren for hospitals
ordenen af de tyskes St. Mariehus i Jerusalem, således som det var overdra
get og betroet os af vor herre ovenanførte konge af Danmark, har bragt
købet af hertugdømmet Estland til endelig afslutning, og er kommet over
ens med samme højmester om en bestemt pengesum1), således at de sidste
penge uden yderligere udsættelse endeligt skal betales førstkommende St.
Hans dag i Lübeck; da vi dernæst kom til Livland til møde med ordens
mesteren for Livland, hvem betalingen af en del af de penge, der skal ud
redes, påhviler, for at oplade borgene og befæstningerne i ovenfor omtalte
hertugdømme til fornævnte høj mester og hans orden, bad fornævnte ordens
mester for Livland os indtrængende om, at vi klart og åbent vilde forklare
for ham, hvorledes og i hvilke betalingsmidler denne pengesum skulde ud
redes. Idet vi derfor, som sømmeligt er, bøjede os for hans rimelige og ivrige
bønner, svarede vi i overensstemmelse med det, som var aftalt under for
handlingerne, og forsikrede i sandhed, at enhver mark af omtalte sum
skulde betales i lødigt lybsk sølv efter kølnsk vægt, og hvor sølvet helt eller
delvis måtte mangle, skal indsamlerne eller modtagerne af disse penge
uden indsigelse modtage og oppebære 45 skilling lybsk i lovlige og gyldige
penninge for hver mark, men er der mangel på disse, skal de for hver mark
modtage 5% gængse og gyldige floriner, hvormed enhver kan betale en
anden, idet lybske gylden2) skal være fuldstændigt ude af betragtning; men
hvor der er mangel på gylden, skal denne udfyldes med scutier eller skjold
gylden3), idet man altid uden nogen vanskelighed og besværing skal be
regne 4 % guldscuti for en mark sølv. Til klart og urokkeligt vidnesbyrd om

S
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alt dette er vort segl hængt under dette brev. Givet i Weissenstein i det
Herrens år 1346 dagen før allehelgens dag.
1) jf. nr. 273. — 2) udmøntet siden 1340, men af mindre vægt end guldflorinen. —
3) teksten har »scutatis seu clippeis aureis«; scutum (skjold) eller scudatus auri blev forst
udmøntet i Frankrig af Filip af Valois; 1339 lod den tyske kejser udmønte en gylden af en
tilsvarende værdi »aureus cum scuto cesaris«, kaldet skjoldgylden.

287

1346. 31. oktober. Avignon.

Pave Clemens 6, reserverer det kanonikat og den præbende ved kirken i Dorpat, som

den udvalgte biskop Johannes besidder, for Didrik v. Vifhusen, skønt han i forvejen

har kanonikater ved kirkerne i Lund og på Øsel med ventebrev på præbender.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I Hl vor elskede søn Didrik v. Vifhusen, kannik i Dorpat hilsen o. s.v.
-1- .... eller at Du ved brev af os ved provision har fået kanonikater med

ventebreve på præbende, stort eller middelstort, ved kirken på Øsel og på
præbende ved kirken i Lund...... Givet i Avignon den 31. oktober i vort
(pontifikats) femte år.
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1346. 1. november.

Sakse Pedersen, ridder, pantsætter gårde i Østrup i Ars herred til Bent Bille for
20 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

akse Pedersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brev
viser, Bent Bille og hans rette arvinger, for tyve mark lødigt sølv i penninger, groter fra Tours, sterlinger, lybske penninge, gode og gængse, eller
lødigt og prøvet sølv af kølnsk vægt, at betale fuldt ud i rede og aftalte penge
på første Ars herredsting efter næste års mortensdag. Herfor pantsætter jeg
ham med dette brev mine to gårde på to øre skyldjord i Østrup i Ars her
red, hvorpå Clemens og Bent bor, som ved arv er tilfaldet mig efter min
elskede moders død, med alt hvad dertil hører, rørligt og urørligt, på den
betingelse, at hvis de nævnte gårde ikke indløses af mig eller mine arvinger
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fra nævnte Bent eller hans arvinger til den mellem os fastsatte og aftalte
termin, da skal samme Bent og hans rette arvinger modtage og opppebære
frugterne og indtægterne, der hidrører fra de nævnte gårde, indtil de lov
ligt indløses af mig eller mine arvinger fra dem for nævnte sum sølv, uden
at de på mindste måde bør fraregnes i gældens hovedstol. Ydermere, hvis
jeg skulde kunne indløse en af gårdene for ti mark sølv, skal jeg have fuld
magt til at indløse den, og indtægten fra denne gård skal tilfalde mig til
mit brug. Skulde jeg noget år til indløsningsterminen kunne indløse begge
gårde, skal nævnte gårdes indtægter og frugter tilfalde mig og mine ar
vinger til nytte og tarv, med den yderligere tilføjelse, at hvis nævnte Bent
Bille vil have sin egen virning på nævnte gårde, skal han have fuldmagt til
at føre nævnte virning bort og anbringe den til sin nytte, når gårdene ind
løses. Men hvis samme Bent vil have sit eget private gods, som kaldes
»aalf«1), i den ene gård, skal han give mig tre øre korn, når den indløses,
vil han derimod have det i begge gårde, skal han på samme måde give
mig seks øre korn, når de indløses. Ydermere forpligter jeg, Sakse Pedersen,
ridder, mig med dette brev til at fri og hjemle nævnte Bent Bille og hans
arvinger nævnte gårde med alle deres tilliggender mod krav fra hvem som
helst uden tilflugt til list og kneb i overensstemmelse med landsdelens lov.
Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd
Peder Saksesen, min elskede søn, Peder Jensen kaldet Grubbe, Niels Manderup, Niels Knudsen af Svanholm og Peder Nielsen af Døjringe hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1346 allehelgensdag.
1) Gertz i Festskrift til Feilberg 118 flg. foreslår til tolkning af denne glose en jævn
førelse med det gammelfranske allæuf=alodium, vel tvivlsomt om med rette.

1346. 4. november. Weissenstein.
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Goswin v. Herike, ordensmesterfor den tyske orden i Livland, samt ordenensfogeder
og kommendatorer sammesteds bekræfter, at de har lovet det estniske ridderskab, at

højmesteren for ordenen skal stadfæste ridderskabets privilegier, givne af Danmarks
konger.

Vidisse i Konigsbergarkivet.

roder Goswin v. Herike, ordensmester for de tyske Jerusalemitanerbrødre i Livland, broder Burchard v. Dreyleven, provincial i Reval,
brødrene Johan v. Wyden, kommendator i Fellin, Herman Gutacker,

B

Nr. 290

4. november 1346

230

foged i Jerwien, Didrik v. Warmestorpe, foged i Karkus, til alle troende
kristne, hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender offentligt med dette brev og erklærer, at på den tid1), da den
stormægtige og berømmelige fyrste, herr Valdemar, Danmarks konge, med
sin kære broder junker Ottos og sine tro mænds fulde samtykke og vilje
lod skænke og overdrage landet Reval til høj mesteren for vor ovennævnte
orden, og de hæderværdige mænd, ridderne, væbnerne og vasallerne, som
boede i samme land, enstemmigt og velvilligt antog nævnte mester og hans
orden som deres herre, efter at borge og befæstninger var afstået2), lovede
vi dem på tro og love, idet vi for fremtiden — således som vi er forpligtet
til over for vore mænd — overalt vil vise dem en særlig kærlighed og bevå
genhed, at ovennævnte højmester med sit brev, bestyrket med hans segl,
skal bekræfte og stadfæste alle rettigheder, nådesbevisninger og friheder,
som i tidens løb er bevilget dem af Danmarks konger, og hvis rimelighed
og retfærdighed de med gode og åbenbare grunde kan bevise, idet han sna
rere skal forbedre end forringe dem. Til vitterligt og fast vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Weissenstein i det Her
rens år 1346 lørdag efter allehelgensdag.
1) jf. nr. 269 og 273. — 2) overgivelsen af borgene skete den 1. november 1346;
denne datoangivelse findes i Hoenekes samtidige livlandske rimkrønike, bedst kendt gen
nem Renners prosagengivelse (ca. 1560), trykt af Hohlbaum, Renners Historien, s. 95,
jf. Hamsfort i Script. Rer. Dan. I 307 og Mon. hist. Dan. 2. rk. II 474.
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1346. 4. november. Weissenstein.

Goswin v. Herike, ordensmesterfor den tyske orden i Livland, samt ordenensfogeder
og kommendatorer sammesteds erklærer, at de har lovet staden Reval, at højmesteren

for ordenen skal stadfæste stadens privilegier, givne af Danmarks konger.
Original i Revalarkivet.

oswin v. Herike, ordensmester for de tyske Jerusalemitanerbrødre i
Livland, broder Burchard v. Dreyleven, provincial i Reval, brødrene
Johan v. Wyden, kommendator i Fellin, Herman Gutacker, foged i Jer
wien, Didrik v. Warmestorpe, foged i Karkus til alle, der får dette brev
at se eller høre, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det ved ordlyden af dette brev skal være vitterligt, at vi bestemt
har lovet de forstandige og gode mænd, rådmændene og borgerskabet i Reval,

G
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at højmesteren for vor ovenforanførte orden med sit brev1), bestyrket ved
hans segl, skal bekræfte og stadfæste for dem alle rettigheder, nådesbevisninger og friheder, der i tidens løb er bevilget dem af Danmarks konger,
og hvis rimelighed og retfærdighed de med gode og åbenbare grunde kan
bevise, idet han snarere skal forbedre end forringe dem. Til fast vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i Weissenstein i det
Herrens år 1346 lørdagen efter allehelgensdag.
1) jf. nr. 351.

1346. 13. november. Roskilde.
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Tingsvidne af Sømme herredsting, at herr Niels Spink, forstander for Vor Frue
kloster i Roskilde, har pantsat Nedergård i Svogerslev til Strange Jensen, borger i
Lund.

Original i rigsarkivet.

eder Povlsen, foged i Roskilde, Gynceke den ældre, Lars, kaldet Todde,
Gerlag Fri, Jakob Gudmundsen, Jens Friis, Mads Jensen, Jens Ander
sen kaldet Rød, Elias kaldet Kort1), Jens Jonsen, Jens Støber og Oluf
Ebbesen Skomager, borgere sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi sammen med mange andre troværdige mænd i det
Herrens år 1346 på biskoppen St. Briccius’ dag var tilstede på vort Sømme
herredsting, holdt i Roskilde, og sammesteds offentligt hørte, at den ærvær
dige mand, herr Niels Spink, forstander for Vor Frue kloster hos os i Ros
kilde, pantsatte en gård i Svogerslev, kaldet Nedergård, tilhørende nævnte
kloster med dens samtlige tilliggender, rørligt og urørligt, tørt og vådt,
for femten mark lødigt sølv, kølnsk vægt, til den gode mand Strange Jen
sen, borger i Lund, hvilken gård ubetinget skal indløses på vort ovennævnte
Sømme herredsting lige før næste års mortensdag, på den tilføjede betin
gelse, at hvis nævnte gård ikke indløses til den fastsatte termin, da skal
nævnte Strange Jensen frit hvert år kunne nyde alle frugterne, oppebørslerne og de øvrige tjenesteydelser fra førberørte gård, indtil fornævnte gård
fuldstændigt indløses på førberørte ting og til førberørte termin, uden at de
bør fraregnes i gældens hovedstol. Fornævnte herr Niels Spink forsikrede
ydermere og lovede uden tvivl at ville overgive fornævnte Strange Jensen
et åbent brev med nævnte Vor Frue klosters søstersamfunds segl, den ær-
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værdige fader, herr abbeden af Sorøs segl og hans eget segl til bekræftelse
af førberørte forpligtelse. Hvilket vi med dette brev enstemmigt bevidner
for alle, og til sikkerhed og sikrere forvaring af dette vort vidnesbyrd har vi
ladet vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.
1) originalen har Breuis.
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1346. 20. november.

Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster, at Margrete Ludvigsdatter har solgt Hald
til sin broder Peder Ludvigsen.

1. Viborg stifts registratur, A (1540'erne).

remdeles kong Valdemars stadfæstelse på alt det gods, nemlig Hald med
mere, som Margrete Ludvigsdatter har solgt og skødet til sin broder
Peder Ludvigsen. Givet 13471) mandag før St. Clemens’ dag.

F

2. Viborg stifts registratur, B (1574).

I^uong Valdemars stadfæstelse på Hald. År 1346.
1) fejlskrevet for 1346, jf. den yngre registratur 1574 og efterfølgende nr. 293.

1346. 21. eller 28. november.
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Peder Ludvigsen sælger og skøder på rettertinget sin gård Hald med gods i Nørlyng,
Sønderlyng, Middelsom, Lysgård, Hids, Fjends og Rinds herreder til Niels Bugge.

1, Viborg stifts registratur, A (hullet) (1540'erne).

remdeles et brev på latin, der lyder, at (Peder Ludvigsen)1) har skødet
herr Niels Bugge alt (sit gods i Nør) lyng herred, Sønderlyng herred,
Middelsom (herred, Lysgaard herred), Hids herred, Fjends herred og
Rinds herred, (som ligger til hans gård). Hald 1346 tirsdag næst2)......den
hellige Clemens’ dag.

F

2. Viborg stifts registratur, B (1574).

t skødebrev under kong Valdemars segl, som lyder, at Peder Ludvigsen
i kong Valdemars nærværelse har solgt og skødet sin gård Hald tillige
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med alt tilliggende gods i Nørlyng, Sønderlyng, Middelsom, Lysgård,
Hids, Fjends og Rinds herreder. År 1346.
1) parenteserne udfyldt efter den yngre registratur 1574. — 2) hul i forlægget, usik
kert om brevet har været udstedt næst før eller næst efter Clemensdag, 23. november.

1346. 30. november.

294

Otto Schenk v. Schenkendorf, ridder, kvitterer på kong Valdemars vegne den tyske

orden for 200 mark sølv.

Afskrift i Konigsbergarkivet og i det svenske rigsarkiv.

tto Schenk, herre af Schenkendorf til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi for den berømmelige fyrste herr Valdemar1), af Guds
nåde de Danskes og Venders konge, og os selv med dette brev fuldstændigt
kvitterer og fritager den ærværdige herre i Kristus, herr Henrik Tusmer,
ordensmester for Kristi ridderskab i Preussen, med hensyn til 200 mark
rent sølv, som samme ærværdige herr Henrik har indvilget i at erlægge og
betale i kølnsk vægt til os på fornævnte herre kong Valdemar af Danmarks
vegne, hvis omtalte herr Henrik Tusmer med rette i vort navn betaler dem
til nærværende brevviser den gode mand Blacke van Jun.2). Til vidnesbyrd
herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev i det herrens år 1346
på apostelen St. Andreas’ dag.

O

1) jf. nr. 284. — 2) Konigsbergafskriften har: Klackefan lure.

1346. 30. november.
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Mogens Bramsen giver Jens Ågesen fuldmagt til at skøde sin andel i Holmbygård

til Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

kødefuldmagt givet Jens Ågesen til at sælge Holmbygård til Kristine
Ågesdatter, priorinde i Bosjø kloster. Givet på apostlen St. Andreas’
dag 1346.

S

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Nr. 296
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ogens Bramsen gav Jens Ågesen fuldmagt til at skøde sin andel i
Holmby til Kristine Andersdatter (!) i Bosjø kloster. Givet 1346
med et segl.

M
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1346. 4. december. Berlin.

Markgrev Ludvig af Brandenburg oversender højmesteren Henrik Tusmer kong
Valdemars, kejser Ludvigs og sit eget afståelsesbrev på Estland og opfordrer ham til at

udbetale de 6000 mark sølv, som tilkommer markgreven.
Afskrift i Königsbergarkivet.

udvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz...... til den
Å stormægtige og fromme mand, broder Henrik Tusmer, højmester for
St. Mariaordenen af det tyske hus i Jerusalem, i troskab og i ønsket om
efter evne at være ham til behag og fremme hans ære.
Vi har bestemt os til at oversende Eder og tilstiller Eder herved gennem
de strenge mænd og riddere Bertold v. Ebenhausen, vor køgemester, og
Konrad v. Weidenburg, borggreve Johan af Nürnbergs, vor elskede onkels
mand, de afståelsesbreve, som de herrer Valdemar, de danskes konge, vor
herre og kære fader Ludvig, Romernes kejser, og vi har udstedt angående
salget af landet Estland2), idet vi ved dette brev med flid og så indtræn
gende vi formår opfordrer Eder, stormægtige herre, til, at I giver førom
talte riddere Bertold og Konrad, hver for sig, 2000 mark lødigt sølv på vore
vegne, eller det tilsvarende beløb i floriner, således som det ved forhandlin
gerne mellem os på begge sider er vedtaget3), og at I straks efter forevis
ning af dette brev uden tøven udbetaler pengene; og hvis vi ikke person
ligt skulde komme til Preussen, hvorhen vi dog, om Gud vil, agter at lede
vore skridt i denne vinter, hvis ikke andre opgaver stiller sig hindrende i
vejen for os, har vi bestemt, at I da efter oplysninger af og forhandlinger
med vor fornævnte køgemester Bertold, som i vort sted og i vort navn skal
forhandle og afslutte forretningen om udlevering af de resterende 2000
mark, som da endnu er at betale, kommer overens med samme Bertold
i vort navn, idet I fuldt ud udleverer pengene til ham. Vi lader Eder,
ordenen og Eders konvent med dette brev være kvit og fri, såsnart for
nævnte (herre) af Eder er blevet fuldt fyldestgjort med hensyn til omtalte
tusinder i lødige mark som forudskikket på den måde og i den betaling,
som i vore begges overenskomstbreve om salget af landet Estland udtrykke-
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ligt er indeholdt4), og såsnart pengene i enhver henseende er udbetalt på
vort navn. Og som tegn på, at I kan nære fuld tillid til de nævnte gesandter
erklærer vi, at da vi nyligt spiste til middag sammen i teltet på heden,
overdrog og skænkede I os velvilligt et jagthorn som udtryk for agtelse for
vor tilstedeværelse. Til fastere vished om alt det foranstående har vi ladet
give dette brev, fast bekræftet med vort segl som værn. Givet i Berlin i det
Herrens år 1346 om mandagen på den hellige jomfru Barbaras dag.
1) den fuldstændige titel findes i nr. 279. — 2) jf. nr. 273, 278 og 279. — 3) jf.
nr. 286. — 4) kendes ikke.

1346. 4. december. Avignon.
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Provst Johannes Maurelli, provst ved helligkorskirken i Liège, pavens general
auditør, befaler gejstligheden i en rakke stifter at forkynde bandlysningsdommen mod
Ludolf Michaelis, der stadig vagrer sig ved at efterkomme dommen i striden mellem
ham og Neumünster kloster om sognekirken i Kiel.

Original i Gottorp Landesarchiv.

ohannes Maurelli, provst ved helligkorskirken i Liège, generalauditør
i herr pavens kammer ved kurien, til de gode mænd, officialerne i
Bremen, Lund, Køln, Magdeburg, Osnabrück, Verden, Minden, Lübeck,
Ratzeburg, Schwerin, Kammin, Slesvig, Brandenburg og Avignon, og til
alle sognepræster og kapellaner med sjælesorg i samme kirkeprovinser,
stæder og deres stifter eller til deres stedfortrædere, til hvem dette brev når,
hilsen med Gud..... Givet i Avignon under nævnte kuries eget segl, som
vi benytter, den 4. december i herr pave Clemens 6.s femte pontitfikatsår.

J

1346. 7. december. Lund.

298

Ærkebiskop Peder af Lund tilstår bymandene i Neksø at måtte bruge den skånske
birkeret samt fastsatter, at torsdag skal vare den ugentlige torvedag.
Afskrift på det Kongelige Bibliotek.

vilken mand der køber jord i Helsingborg af en anden (p.s.v. =

H

birkeretten, trykt Danmarks GI. Købstadlovgivning IV 151 nr. f.

Denne birkelov, som her står skrevet, tilstår og fastsætter vi Peder, af
Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, for vore kære bymænd

7. december 1346
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i Neksø på Bornholm og desforuden, at deres torvedag herefter skal være
om torsdagen, således som de selv har bedt om. Og til vidnesbyrd herom,
er vort segl hængt under dette brev, som blev givet i Lund efter vor Herres
fødsel 1340 vintre og på det 6. år, dagen efter St. Nicolai dag.

1346. 7. december. Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lund tilstår bymandene i Åkirkeby at måtte bruge den skån
ske birkeret samt fastsætter, at lørdag skal være den ugentlige torvedag,

Afskrift i rigsarkivet.

vilken mand der køber jord i Helsingborg af en anden {o.s.v = bir

H

keretten, trykt Danmarks GI. Købstadlovgivning IV 151 nr. 1).

Denne birkelov, som her står skrevet, tilstår og fastsætter vi Peder, af
Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, for vore kære bymænd i
Åkirkeby på Bornholm og desforuden, at deres torvedag herefter skal være
om lørdagen, således som de selv har bedt om. Og til vidnesbyrd er vort
segl hængt under dette brev, der blev givet i Lund efter vor Herres fødsel
1340 vintre på det 6. år, dagen efter St. Nicolai dag.
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1346. 9. december. Lund.

Niels Manderup opretter et alter i Lunds domkirke som bod for hans drab af bro
deren herr Knud Manderup.

Afskrift i Lundebogen.

iels Manderup, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse,
hilsen evindelig med Gud.
Eftersom menneskeheden i sin skrøbelighed vedblivende drages mod det
onde og når som helst glider mod syndernes dybe pøl, hvorfra den kun kan
frelses ved guddommelig hjælp — thi det vilde ikke være menneskeligt,
men guddommeligt, hvis mennesket, skabt af fordærvelsens stof, ikke syn
dede — vil jeg, at det skal være vitterligt for nulevende og fremtidige,
at jeg for min broder, herr Knud Nielsen, ridder, hvem jeg — o, ve!, for
ledt af den gamle fjendes list — har ombragt, i dyb anger og til frelse for
hans sjæl har ladet oprette et alter foran den hellige jomfru Maries
billede mod syd i kirken i Lund med tilladelse og samtykke af den ærvær-
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dige fader i Kristus og herre, herr Peder, ærkebiskop af Lund og Sveriges
primas, og af hans hæderværdige kapitel i Lund og i overensstemmelse
med den trufne overenskomst mellem Niels Knudsen, min kære brodersøn,
og mig, idet vore slægtninge mæglede mellem os; til dotering af dette alter
har jeg i nærværelse af nævnte herr ærkebiskop og ligeledes på Skånes
landsting opladt og skødet alt mit gods i Oremolla i Vemmenhog herred i
Skåne, som jeg ved retmæssigt køb erhvervede af Uffe Pedersen af Egede
og Peder Klemmensen, arvinger efter fru Konstanse, samme Uffes moder,
med agre, enge, græsgange, skove, vande, huse, virning og alt dette gods’
øvrige tilliggender, rørligt og urørligt, vådt og tørt, uden nogen undtagelse,
med et vandmøllested sammesteds og de øvrige tilliggender, til rådighed
til evig tid for den præst ved samme alter, som den nuværende eller enhver
fremtidig ærkebiskop af Lund indsætter ved alteret, på det vilkår, at i hver
messe, som dagligt skal fremsiges ved dette alter af samme præst eller af
andre, skal der indeholdes en kollekt for nævnte herr Knud Nielsens sjæl.
Og hvis messen ved alteret skulde forsømmes en dag som følge af en lovlig
forhindring, skal samme præst, så snart han kan, genoprette denne for
sømmelse. Men af det fornævnte gods skal omtalte alterpræst hvert år af
holde nævnte herr Knuds årtid med vigilier og en messe i Lundekirkens
kor, og han skal betale de kanniker, som personligt er til stede ved vigilierne
og messen i koret, 12 øre nye skånske penge, vikarerne en mark penge,
klokkerne en øre og de fattige disciple, som medvirker ved messen, tre øre
penge. Jeg lover fremdeles på min tro, at jeg vil hjemle nævnte alter og
dets præst alt det ovennævnte gods med dets øvrige tilliggender, og at jeg
vil fri det fuldstændigt for tiltale fra hvem som helst. Til vidnesbyrd om alt
dette er mit segl sammen med ovennævnte herr ærkebiskops og hans kapi
tels segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1346, lørdag
efter den hellige biskop og bekender Nicolaus’ dag.

1346. 10. december.

301

Ingeborg, hertuginde af Sverige, Halland og Samsø, overdrager og skøder Niels
Plovpenning og hans hustru sin gård i Bergen på en række nærmere betingelser som
vederlag for lang og tro tjeneste.
Original i rigsarkivet i Oslo.
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ngeborg, af Guds nåde hertuginde af Sverige, Halland og Samsø, til alle,
der ser dette brev, evig hilsen med Gud.
Eftersom en trofast arbejder vides at være en rigelig løn1) værdig, ønsker
vi over for nærværende brevvisere Niels Plovpenning og hans hustru Inge
borg Monansdatter, som har ydet os lang og trofast tjeneste, til gengæld at
vise dem den nådesbevisning, som åbenbart vil være fordelagtig for deres
tarv. Derfor overdrager, hjemler og skøder vi dem med dette brev vor gård
i Bergen, som vi med fuld ret sidder inde med efter Håkon notar........ Givet
i det Herrens år 1346 2. søndag i advent i nærværelse af herr Anders, Her
man Blome, magister Jens og andre troværdige mænd.

I

1) jf. Luc. 10,7 °g i- Tim. 5,18.
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1346. 17. december.

Ærkebiskop Peder af Lund vidimerer ærkebiskop Isarn af Lunds brev af1307

10. april.

Notits i Lundebogen.

n anden vidisse af dette brev1) er af herr Peder, ærkebispen af Lund,
under hans segl med datum: I det Herrens år 1346, søndagen næst
efter den hellige jomfru Lucies dag.

E

1) DRB II 6 nr. 58.
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1346. 19. december. Lubeck.

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 6030 gylden, som den har
betalt til hans kansler Henrik af Luneburg.

Afskrift i Konigsbergarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev erklærer de fromme og gode mænd,
broder Henrik Tusmer, højmester for St. Marieordenen af de tyskes hus i
Jerusalem, og samme ordens ordensmestre og desuden fornævnte orden for
kvit og fri med hensyn til 6050 gylden, der ikke var vejet, men som er
ret mønt, og som de fromme mænd broder Henrik v. Rechter, broder
Adam, kommendator i Wismar, og broder Ludolf Hake, kommendator på

V
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borgen Bütow, på højmesteren og fornævnte ordens vegne betalte herr
Henrik af Lüneburg, vor kansler, i staden Lübeck i stedet for noo mark
lødigt sølv efter kølnsk vægt. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl
hænge under dette brev. Givet i Lübeck i det Herrens år 1346 tirsdagen
næst før apostelen St. Thomas’ dag1).
i ) 21. december.

1346. 19. december. Lübeck.
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Sigfred v. d. Brügge, Bertram Heydeby, Henrik Pape og Nicolaus Schoneke, råd

mand i staden Lübeck, bevidner, at den tyske orden har betalt kong Valdemar 4.
Atterdags kansler Henrik af Lüneburg 6050 gylden.

Afskrift i Königsbergarkivet.

i Sigfred v. d. Brügge, Bertram Heideby, Henrik Pape og Nicolaus
Schoneke, rådmænd i staden Lübeck, erkender offentligt med dette
brev og bevidner, at vi med vilje og samtykke af hele rådet i fornævnte
stad overværede, at de fromme og gode mænd broder Henrik v. Rechter,
broder Adam, kommendator i Wismar og broder Ludolf Hake, kommendator på borgen Bütow, af St. Marieordenen af de tyskes hus, som optrådte
for broder Henrik, kaldet Tusmer, højmester for samme orden i Preussen,
og for alle ordensmestrene og brødrene af fornævnte orden sammesteds, be
talte den ærværdige mand, herr Henrik af Lüneburg, kansler hos den
berømmelige fyrste, herr Valdemar, de Danskes konge, og til denne herr
konges brug 6050 gylden, der ikke var vejet, men som er ret mønt, i stedet
for 1100 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt. Til vidnesbyrd herom er vore
segl efter fornævnte råds befaling hængt under dette brev. Forhandlet og
givet i Lübeck i det Herrens år 1346 tirsdagen næst før apostelen St.
Thomas’ dag1).

V

1) 21. december.

1346. 22. december. Lund.

305

Sune Jonsen af Barsebäck sælger sin gård i Molleröd i Fränninge sogn til herr

Bennike, kannik i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.
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une Jonsen af Barsebåck til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg til den gode og hæderlige mand herr Bennike, kan
nik i Lund, nærværende brevviser, for ret betaling, som jeg har oppebåret,
har solgt min gård i Mollerod i Fårs herred i Frånninge sogn, som jeg med
min elskede hustru Elene har erhvervet ved arveret, da hendes broder,
herr Mogens Nielsen, fordum kannik i Lund, døde, med agre, enge, græs
gange, skove, virning og alle dens andre tilliggender, idet jeg på min tro
binder mig til at hjemle samme herr Bennike nævnte gård med alle dens
ovennævnte tilliggender og fuldstændigt at frigøre den fra krav fra hvem
som helst. Ydermere giver jeg til større sikkerhed for ham med dette brev
præsten i Åsum i samme herred eller en hvilken som helst anden, hvem for
nævnte herr Bennike måtte udpege hertil i tilfælde af, at jeg ikke selv skulde
få lejlighed til det, fuldmagt til at tilskøde ham nævnte gård og i gerning
oplade den i hans hænder. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med
segl tilhørende de gode mænd og herrer Jordan og Tideman af Åhus,
præster, hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1346 dagen
efter apostlen St. Thomas’ dag.

S
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1346.

Biskop Peder af Viborg stadfæster Viborg domkapitels privilegier.

Afskrift af Christen S. Thestrup på det kongelige bibliotek.

eder, af Guds nåde biskop af Viborg, til alle, som ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Da vort stiftssæde1) fra Gud har fået en stor værdighed ved sin frihed fra
gammel tid, anser vi det for upassende, at det i tidens løb lider skår i sine
rettigheder, sin ære, værdighed eller frihed. Derfor har vi villet, at nule
vende skal vide og tilkommende slægter ikke være uvidende om, at vi har
antaget os vor kirkes elskede sønner i Kristus, kannikerne i Viborg med fader
lig kærlighed og har tilstået de ærværdige herrer, provsten og kannikerne
ved vor kirke og deres efterfølgere vor ordinære myndighed i staden Viborg,
såvel over gejstlige som over verdslige, og over alle Viborg Marie klosters un
dergivne, nemlig bryder, landboer, gårdsæder og alle, som bor på kannikerncs grunde eller i deres huse i staden eller udenfor, endvidere det kirkelige
sagefald, som kaldes helligbrøde, af samme og hele den gamle ret, som de
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vides at have haft under vore forgængere, de ærværdige fædre Herbert,
Eskil, Svend, Kjeld, Asser, Gunner, Niels, kansler hos de Danskes høje
konge, Peder Tygesen (?)2) og Tyge, og — idet vi henholder os tilderes
eget udsagn3) — overdrager dem alle pavelige privilegier, skænket til om
talte kanniker, samt de ærværdige fædres, ærkebisperne i Lunds privile
gier, at bruge frit og besidde med rette til evig tid, idet vi fremdeles for
beholder os de særlige rettigheder, nemlig skilsmisser, genindvielser af
kirkegårde, kirkens rettigheder for manddrab i forbindelse med hellig
brøde4) og rettighederne med hensyn til voldelig fremfærd mod gejstlige
eller forældre, og idet vi forbyder under trusel om streng dom, at nogen af
vore provster eller officialer drister sig til at bryde omtalte friheder eller
dumdristigt at overtræde dem. De, som forsøger det, skal ifalde Gud den
almægtiges, jomfru Marias, de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ og den hel
lige bekender Kjelds vrede. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1346.
1) jf. DRB II 9 nr. 374. — 2) Thestrup har Petri Tychonis et Tychonis, der vel skal rettes
til Peder, Tyge og Simon (Petri, Tychonis et Symonis), jf. Heise i Dipl.Viberg. 343. —
3) jf. DRB II 9 nr. 374 note 1. — 4) jf. DRB II 9 nr. 374 note 2.

1346.
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Henneke Schermer, rådmand i Odense, testamenterer en grund i Odense til francis
kanerklostret sammesteds.

Referat af Hamsfort.

1346...... (levede) i Odense Henneke Schermer som sammen med de
øvrige rådmænd1) i Odense havde ledelsen i byen, og han viste sammen
med sin hustru og søn megen velvilje over for franciskanerbrødrene og
skænkede dem mange gaver. Lidt senere, da han vendte sit sind mod af
fattelsen af et testamente, skænkede han samme brødre en grund syd
for klostret som gennemgang til det gudshus, som var helliget Franciscus2);
i længden strakte det sig fra kirkegården og til den fælles gade, i bredden
fra Lars Vezelius’ bygninger og indtil stenhuset. Hennekes afsjælede legeme
blev som følge af hans fortjenester ærefuldt ført til graven og der gravsat3)
af franciskanerne.
1) Hamsfort anvender den klassiske benævnelse decuriones. — 2) d.v.s. franciskaner
kirken. — 3) slutbemærkningen ligesom de indledende ord synes at stamme fra et epita
phium.
3. Række. II

16

Nr. 308

J34^
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1346.

242

Uffe Pedersen af Paddeborg pantsætter Sonnerup i Strø herred og Tibirke i Holbo

herred til Stig Andersen.
Vordingborgske registratur.

t brev, hvormed Uffe Pedersen af Paddeborg pantsætter Stig Andersen
og dennes arvinger dette fornævnte gods, som er Sonnerup i Strø her
red og Tibirke i Holbo herred, hvilket han havde i pant af herr Jens Hasen
berg for 40 lødige mark sølv efter kølnsk vægt. Givet etc. 1346.

E

1346.

309

Torkil Pedersen pantsætter en gård i Øster-Snede sogn til Øm kloster.
Skanderborgske registratur.

orkild Pedersen af * Giestrup pantsætter en gård i Snede sogn i Nørvang herred til Øm kloster. Givet 1346.

T

1346.

310

Herr Mogens Dal skøder sit gods i Låstrup til Viborg domkapitel.
1. Viborg stifts registratur, A (1540'erne).

H

err Mogens Kås’(l)1), ridders, skødebrev til bispestolen på alt hans
gods i Låstrup med møllen og fiskeret. 1346.

2. Viborg stifts registratur, B (1574).

err Mogens Dals, ridders, skøde, givet biskop Peder på alt hans god1;
Låstrup med en mølle. År 1346.

H

1) Kås er uden tvivl fejl for Dal, jf. B-registraturen og DRB II 11 nr. 293, III 1 nr.
129 og 407.
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1346. 1373. 1396.

Tre breve om gods i Serreslev, som Karen Klausdatter har skødet til Maribo

kloster.
Maribo klosters registratur.

243
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Nr. 315

et bundt med numret 461 findes tre breve om gods i Serreslev, som
Karen Klausdatter har skødet til klostret. 1346, 1373, 139b1)«

I

1) Karen Klausdatter (Krumpen) indtrådte 1424 i Maribo kloster, jf. ÆA. III 290 A
510 og 299 A 639. Brevene fra 1346, 1373 og 1396 må derfor være hendes ældre adkomst
breve.

312

1346.

Fru Kristine, enke efter Jakob Absalonsen, overdrager gods i Løgtved, Viskinge,
Klovby, Kærby og Asminderup til biskop Jakob i Roskilde.
Roskildegårds registratur.

ru Kristines, Jakob Akseisens enkes, brev, givet biskop Jakob af Ros
kilde på al hendes rettighed i gods i Løgtved, Viskinge, Kærby, Klovby
og Asmindrup. 1346.

F
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1346.

Jens Stegers, borger i Roskilde, skøder en halv gård i Roskilde til Mikkel Smed.

Roskildegårds registratur.

ens Stegers, borger i Roskilde, skøde til Mikkel Smed på en halv gård i
St. Olufs sogn i Roskilde. 1346. På latin.

J

1346.

314

Peder Vendelbos tre pantebreve til Niels Dokke, Niels Mynde og Else Nielsdatter.
Yngre kalundborgske registratur (1551)

re små breve, i det første bekender Peder Vendelbo at være Niels
Dokke 11 mark lødigt sølv skyldig; i det andet bekender han at være
Niels Mynde to mark sølv skyldig; i det tredie bekender han at være
Else Nielsdatter tre mark sølv skyldig, for hvilke penge han pantsætter sit
gods. I det Herrens år 1346.

T

1346. Randers.

315

Tingsvidne af Randers byting, at Peder Jensen har skødet en halv gård til Tord

Degn.
16*

Nr. 316

1346

244

Mariager klosters registratur.

^ådhusvidne1) om Peder Jensen af Randers’ skøde til Tord Degn på en
X. halv gård sammesteds ved St. Mortens kirke. 1346.
1) d.v.s. et tingsvidne, udstedt af rådmænd på bytinget.

1346. Vejle.

316

Tingsvidne af Vejle byting, at Torkil Tøgersen har skødet 2 agre i Skårup mark til

Niels Pedersen.

Referat i en rebningssag fra ca. 1580 i rigsarkivet.

remdeles to agre kaldet Salinghovedsager; derpå har de1) Torkil Tø
gersen i Skærups skøde, udstedt på Vejle byting i året 1346 som bod,
fordi han ihjelslog Niels Pedersen i Skærups fader.

F

1) d.v.s. Skærup bylag.

317

1346.

Jens Hasenberg testamenterer sit gods i Bøstrup til Antvorskov kloster.

Antvorskov klosters registratur.

ens Hasenberg gav i sit testamente alt sit gods i Bøstrup til Antvorskov
kloster. 1346.

J
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[1346 eller førp). Roskilde.

Jens Hasenberg, ridder, skøder sit gods i Rougsø til Niels Bugge.

Referat i rettertingsdom af 1499 6. marts2).

n vidisse af et gammelt skødebrev, lydende at Jens Hasenberg, ridder,
I i Roskilde i kong Valdemars nærværelse havde skødet og opladt sine
»haver«3) i Rougsø med mere gods til en velbåren mand Niels, kaldet Bugge.

E

1) Jens Hasenberg gjorde sit testamente 1340—46, jf. nr. 317, og nævnes ikke senere
i live. Det refererede brev kan være udstedt i årene 1340—1346. — 2) brevet fremlægges
af fru Margrete Bjørn til Støvringgård under en proces med bønderne i Kåre om Kareholm, som fordum kaldtes »Roxø haffue«, jf. Rep. 2. rk. nr. 8766. — 3) d.v.s. sine indhegnede særjorder eller stuf.

[ 1346—75]

245

Nr. 321

[Omkr. 1346]1).

319

Skøde til Niels Bugge på gods i Vilslev.

Referat i rettertingsdom af 1501 14. maj2).

t gammelt latinsk brev, lydende at Niels Bugge har fået skøde på noget
I gods i Gørding herred i Vilslev sogn, som det fremgår af brevet.

E

i) referatet er her placeret sammen med det foregående skøde til Niels Bugge; det kan
imidlertid være fra et hvilket som helst år i hans levetid. Han nævnes i dokumenter fra
1333—z359- — 2) brevet fremlægges af hr. Preben Podebusk, jf. Rep. nr. 9358, under en
proces med kapitlet i Ribe, jf. ÆA. V 379—80.

1346-47, Acta Pont. I 156 nr. 340; VII 45 nr. 5290, se 1360 17. juni.

[ca. 1346—1362]1).

320

Tidemand Mynster pantsætter nogle jorder i Ribe til Gerhard Borken.

Ribe kapitels registratur.

vende pantebreve indeholdende, at Tidemand Mynster til Gerhard
Borken har pantsat sine jorder liggende på Dam ved møllen og
øst for samme mølle med hus og bygning.

T

1) Gerhard Borken, borger i Ribe, nævnes 1346 24. marts, jf. nr. 237, og døde 1362,
SRD. V 443.

[1346—75p).

321

Brødrene Peder og Oluf Pilt sælger to tofter i Vordingborg til kong Valdemar 4.

Atterdag.

Vordingborgske registratur.

t brev om, at både Peder Pilt og Oluf Pilt, brødre, med deres faders
samtykke og gode vilje sælger, oplader og skøder to jordstykker i Vor
dingborg, der kaldes tofter, til kong Valdemar og kronen til evig besid
delse, hvoraf den ene ligger i den vestlige del af byen og giver otte skilling
grot om året, og den anden ligger i den østlige del af byen og giver seks
skilling grot om året. Og de erkender, at de har oppebåret fuld betaling for
de nævnte jordstykker til deres tilfredshed.

E

1) 1346 23. august afstod holstenerne Vordingborg til kong Valdemar, Annales
Danici 174. Sandsynligvis har det refererede brev været udstedt efter det tidspunkt.

Nr. 322

1 o. j anu ar 1347
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1347 9. januar, Terpager 188, Reg. Dan nr. * 1986, Rep. nr. 2095; brevet
er identisk med 1310 9. januar, DRB. II 6 nr. 211.

322

1347. 10. januar. Vendsyssel bygdeting.

Tingsvidne af Vendsyssel bygdeting, at Esger Ebbesen på Niels Ebbesens arvingers

vegne har skødet gods i Vendsyssel til Torkil Hval, som på sin side afstår noget gods,

som Niels Ebbesen tidligere havde pantsat, samt frafalder alle krav for sin søns fan

genskab.
Original i rigsarkivet.

luf, provst i Børglum, Uffe Nielsen, ridder, Erik Nielsen, herr kongen
af Danmarks marsk, Malte Nielsen, kaldet Dus, Niels Vind, Niels
Pallesen af Alum, Anders Andersen, Niels Mathiasen, Ebbe Nielsen, Tho
mas Troelsen, Tue Tordsen og Jens Kål, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1347 onsdagen efter helligtrekonger
har været til stede på Vendsyssel bygdeting og set og hørt, at Esger Ebbe
sen, kaldet Krog, fremstod på samme ting og på Niels Ebbesens arvingers
vegne pantsatte nedennævnte gods, rørligt og urørligt, til den gode mand,
nærværende brevviser Torkil Hval, for 23 mark gangbart sølv, nemlig gods
i Tolstrup, Hesselbæk, Sønder Bindslev, Skisby og Nørre Harreslev med
de tilliggender, alle og hvert enkelt, der fra arilds tid ligger til samme gods,
hvilket gods skal indløses for førnævnte sum sølv på første Vendsyssel
ting efter førstkommende Mikkelsdag på den forudaftalte betingelse, at
hvis samme Esger svigter med betalingen af nævnte sølv og ikke betaler
til ovenfornævnte termin, da skal samme Torkil eller hans arvinger oppe
bære alle frugterne og indkomsterne af samme gods, uden at de på mindste
måde skal fraregnes i gældens hovedstol, og således fremdeles hvert år,
indtil nævnte sølv fuldt ud er betalt, og samme Torkil skal have fuldmagt til
at indsætte og afsætte undergivne på fornævnte gods som på sit eget. Des
uden forpligtede samme Esger sig til at yde nævnte Torkil fuldt vederlag i
eget gods, hvis det ham pantsatte eller tilskødede gods på et eller andet
retsgrundlag afvindes ham. Men når godset indløses hos ham, skal han
oplade det lige så godt, som han har fået det, medmindre det hærges af
plyndring eller ildsvåde. Desuden oplod fornævnte Torkil Hval frit og til
skødede Esger Ebbesen på Niels Ebbesens børns vegne alt sit gods i Ålstrup
og Smidstrup, der tidligere på Niels Ebbesens foranledning var blevet

O

i. februar 1347
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Nr. 325

skødet til en vis Lammin Jakobsen, og samme Torkil skal uanfægtet og
ukæret med evig ret besidde det gods i Tollestrup og Bagterp, som han tid
ligere har erhvervet af Niels Ebbesen. Førnævnte Torkil erklærede desuden
Erik Nielsen, herr kongen af Danmarks marsk, Povl Glob, Esger Ebbesen
og Peder kaldet Munk den yngre for fri for tiltale med hensyn til den lejde,
som de havde lovet hans søn Niels Hval, under hvilken han blev fanget.
At vi har overværet og hørt dette, bevidner vi med dette brev. Forhandlet
og givet ovennævnte år, dag og sted.
1347. 18. januar. Marienburg.

323

Markgrev Ludvig af Brandenburg kvitterer den tyske orden for 6000 mark sølv, som

ordenen

»på vore vegne og i anledning af afståelsen og salget af landet

Reval« har udbetalt til hans tro mand Wolfhard v. Sassenhofen og Bertold v. Ebenhausen.

Original i det svenske rigsarkiv og afskrift i Königsbergarkivet.

1347. 25. januar.

324

Peder Jensen af Od, Niels Jensen af Vinkel, Jens Høg og Karl Assersen erklarer,

at de efter kong Valdemars befaling har indført Jens Brandsen i gods i Tygestrup.
Original i rigsarkivet.

eder Jensen af Od, Niels Jensen af Vinkel, Jens Høg og Karl Assersen
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel tilkommende som nulevende, skal vide, at vi ifølge befaling i
brev af vor herre, kong Valdemar, har indført og forsvaret nærværende
brevviser Jens Brandsen i korporlig besiddelse af gods i Tygestrup i Vinkel
sogn, hvilket vi erklærer med ordlyden af dette brev. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1347 på St.
Pouls omvendelsesdag.

P

1347. 1. februar. Reval.

325

Burchard v. Dreyleven, provincialkommendator i Reval, vidimerer en rakke af

Revals privilegier fra den danske tid, nemlig kong Kristoffer i.s brev af 1255 16.

august, kong Erik 4. Plovpennings af 1248 15. maj, dronning Margretes breve af

Nr. 325

1. februar 1347

[omkr. 1280], [omkr. 1263], [omkr. 1263], 1266 13. maj, 1273
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29. august, 1273

20. september, 1279 24. juli og 1282 22. juli, kong Erik 3. Glippings af 1282 2. juli,
1263 10. august, 1273 10. oktober, 1282 29. juli, 1273 10. oktober, [omkr. 1280] og
1279 30. juli, kong Erik 6. Menveds af 1297 17-juni, 1297 17-juni og 1288 24. juni,
biskop Jens af Revals af 1284 u. d. og kong Valdemar 4. Atterdags af 1343 7. ja

nuar.

Original i Revalarkivet.

roder Burchard v. Dreyleven, provincialkommendator i Reval, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set, hørt og omhyggeligt undersøgt byen Revals
nedenforstående åbne breve, uskrabede, ustungne, ufordærvede og ube
skadigede i enhver henseende, men bestyrkede med ægte segl, indeholdende
ord til andet følgende: Kristoffer, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge (= DRBII1 nr. 164). Vrik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge
og af Estlands (= DRB 17,124813. maj). Margrete, af Guds nåde fordum de
Danskes og Venders dronning, frue til Estland (= DRB II 2 nr. 429).
Margrete, af Guds nåde de Danskes og Venders dronning (= DRB II2 nr.
427). Margrete, af Guds nåde de Danskes og Venders dronning (= DRB II
2 nr. 428). Margrete, af Guds nåde de Danskes og Venders dronning, frue
til Estland (= DRB II2 nr. n). Margrete, af Guds nåde de Danskes og Ven
ders dronning, frue til Estland (=DRB II 2 nr. 213). Margrete, af Guds
nåde de Danskes og Venders dronning og frue til Estland (=DRB II2
nr. 214). Margrete, af Guds nåde fordum de Danskes og Venders dronning
og frue til Estland (= DRB II2 nr. 377). Margrete, af Guds nåde fordum de
Danskes og Venders dronning og frue til Estland (=DRB II 3 nr. 44).
Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af Estland (=
DRB II3 nr. 38). Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (= DRB
II1 nr. 491). Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland (=DRB II 2 nr. 218). Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge og hertug af Estland (= DRB II3 nr. 46). Erik, af Guds nåde de Dan
skes og Venders konge og hertug af Estland (= DRB II2 nr. 217). Erik, af
Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af Estland (= DRB II
2 nr. 430). Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af
Estland (=DRB II2 nr. 378). Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge og hertug af Estland (=DRB II 4 nr. 261). Erik, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge og hertug af Estland (= DRB II 4 nr. 239).

B

i3- februar 1347

249
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Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af Estland (=
Jens, af Guds nåde Revalkirkens biskop og hele
samme kirkes kapitel (=DRB II 3 nr. 123). Valdemar, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge og hertug af Estland (=DRB III 2 nr. ug}.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Handlet i Reval
i det Herrens år 1347 dagen før kyndelmisse.
Dipi. Dan. II 3 nr.304).

1347. 1. februar. Reval.

326

Burchard v. Dreyleven, provincialkommendator i Reval, vidimerer kongelige dan

ske privilegier til Reval, nemlig kong Kristoffer 2.s brev af 1321 n.juni og kong

Valdemar 4. Atterdags af 1343 2g. september, 1343 2g. september, 1343 2g. septem
ber og 1343 7. januar.

Original i Revalarkivet.

roder Burchard v. Dreyleven, provincialkommendator i Reval, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set, hørt og omhyggeligt undersøgt byen Revals
nedenforstående åbne breve, uskrabede, ustungne, ufordærvede og ubeska
digede i enhver henseende, og bestyrkede med ægte segl, indeholdende ord
til andet følgende ordlyd: Kristoffer, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge, hertug af Estland (= DRB II8 nr. 332). Valdemar, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge og hertug af Estland (=DRB III 2 nr. 183).
Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge og hertug af Estland
{= DRB III 2 nr. 184). Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge og hertug af Estland (= DRB III2 nr. 183). Valdemar, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge og hertug af Estland (=DRB III2 nr. 116).
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Forhandlet i
Reval i det Herrens år 1347 dagen før kyndelmisse1).

B

i ) samme dag stadfæstede Burchard v. Dreyleven den lybske stadsret, som Kristoffer
1. 1257 16. september, jf. DRB II 1 nr. 236, havde givet Reval.

1347. 13. februar. Marienburg.

327

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 2goo mark sølv, som

ordenen har betalt til hans kapellan, herr Henrik af Lüneburg, og til væbneren Nicolaus
Hahn.

Nr. 328

22. februar 1347
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Original i det svenske rigsarkiv.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, erkender
med dette brev og ønsker, at det skal komme til alles kundskab, at den
meget fromme mand, broder Henrik Tusmer, høj mester for brødrene af
den tyske orden, på egne og sin ordens vegne til den hæderlige mand herr
Henrik af Lüneburg, vor tro kapellan, og til den strenge mand Nicolaus
Hahne, væbner, på vore vegne på borgen Marienburg fuldt ud har betalt og
i god vægt erlagt 2900 mark lødigt sølv. For dette sølv erklærer vi nævnte
herr høj mester og brødrene af hans orden, enkeltvis og alle tilsammen,
for kvit og fri at være med dette brev. Forhandlet og givet på Marienburg
i det Herrens år 1347 tirsdagen efter søndagen Esto mihi under vort segl.

V

328

1347. 22. februar.

Jens Larsen Mule erklærer, at han 1344 2. februar har skødet gods i Øster Alling
sogn til Ivar Nielsen og lover at hjemle det.
Original i rigsarkivet.

ens Larsen, kaldet Mule, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg i det
Herrens år 1344 kyndelmissedag var tilstede på Hald herredsting og skødede
den gode mand, nærværende brevviser, Ivar Nielsen alt mit gods i Øster
Alling sogn, nemlig gården Ovstrup og en gård i Øster Alling, hvoraf der
årligt skal gives to øre korn, med to landbosteder sammesteds og med alle til
liggender fra gammel tid, agre, enge, skove og moser, for hvilke han fyldest
gjorde mig, og jeg lader ham være fuldstændig kvit og fri herfor, hvorfor
jeg forpligter mig til at hjemle ham det nævnte gods mod tiltale fra hvem
som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1347 på St. Peters stoledag.

J
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1347. 26. februar. Marienburg.

Frederik v. Lochen, ridder, kvitterer på kongen af Danmarks vegne den tyske orden

for betaling af goo mark sølv samt på egne vegne for 1000 guldfloriner.
Original i Uppsala universitetsbibliotek.

io. marts 1347
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i Frederik v. Lochen, ridder, erkender med dette brev offentligt og vil,
at det skal nå til alles kundskab, at den meget fromme mand, broder
Henrik Tusmer, højmester for brødrene af den tyske orden, på sine og sine
ordensbrødres vegne på gyldig vis og fuldt ud har betalt os 900 mark lødigt
sølv kølnsk vægt, idet vi modtog beløbet på herr kongen af Danmarks
vegne, hvorhos han særligt til os har givet og udbetalt 1000 guldfloriner,
for hvilke penge vi med dette brev erklærer nævnte herr høj mester og hans
ordensbrødre for kvit og fri at være. Forhandlet og givet i Marienburg i det
Herrens år 1347 mandagen efter søndagen Reminiscere under vort segl.

V

1347. 4. marts. Slesvig.

330

Jakob, Wicbold, Bertold og Markvard, præster i Slesvig, erklærer, at de vil udføre
det mandat, som den pavelige generalauditør Johannes Maurelli har udstedt i striden

mellem Ludolf Michaelis, præst i Kiel, og klostret i Neumünster.
Original i landsarkivet på Gottorp.

lle, som bliver bekendt med dette brev, skal vide, at vi Jakob, sogne. præst ved St. Pederskirke, Wicbold, ved Trinitatiskirke, Bertold ved
St. Mariekirke og Markvard Blok ved St. Nikolajkirke, præster ved kir
kerne i Slesvig, i det Herrens år 1347 på den søndag, da man synger Oculi,
har modtaget et mandat1) af den ærværdige mand, herr Johannes Maurel
li, provst ved Helligkorskirke i Liège og generalauditør i pavehoffets
kammer imod Ludolf Michaelis, gejstlig i Lübeck stift, og til fordel for de
fromme mænd, de herrer provst og konventsmedlemmer i St. Mariaklostret Neumünster i Bordesholm af Augustinerordenen, beliggende i
Bremen stift, og at vi med skyldig lydighed og ærbødighed vil udføre det
og alt hvad der står i det, hvilket vi erkender med vore segl hængt under
dette brev og åbent erklærer. Givet Slesvig år og dag som ovenfor.

A

1) jf. nr. 297. Om selve striden, der drejede sig om sognekirken i Kiel, haves en serie af
breve, jf. Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV nr. 163, 200, 203, 238, 258, 268, 269, 272, 273,
275, 280, 283, 293, 299.

1347. 10. marts. Lund.

331

Kanniken Niels Bunkeflos arvinger skøder den østlige del af den gård i Lund, i
hvilken Niels Bunkeflo boede, til ærkebiskop Peder af Lund.

Afskrift i Lundebogen.

Nr. 332

10. marts 1347
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ens Andersen, Mogens Eriksen, Niels Gagge og Åge Jonsen, herr Niels
Bunkeflos arvinger, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle, at vi på vore egne og vore medarvin
gers vegne til den ærværdige fader med Gud, herr Peder, ærkebiskop af
Lund og Sveriges primas, frit oplader, overgiver og skøder hele den østlige
del af den gård, i hvilken fornævnte herr Niels Bunkeflo boede i Lund, og
som tilhører os ifølge arveret, med huse og øvrige tilliggender hertil, rør
ligt og urørligt, at besidde med evig ret, idet vi anerkender, at der er ydet
os fuldt vederlag af nævnte herr ærkebiskop for nævnte del, og idet
vi fast forpligter os til at hjemle samme herr ærkebiskop fornævnte del
og fuldt ud fri den for krav fra alle vore medarvinger. Til vidnesbyrd
herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år
1347 lørdagen før 4. søndag i fasten.

J

332

1347. 10. marts. Trøjborg.

Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at 24 bønder på hertugens retterting har
lovet herr Jakob, sognepræst i Bedsted, at betale 12 pund sterling som »vilkår« for 4

læster byg, de skulde yde klostret i Løgum.

Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle såvel nulevende som fremtidige skal vide, at Jens Pedersen, Peder
Terkelsen, Otto Lille, Tormod Kål, Thomas Pedersen, Riklev Jensen, Bonde
Jensen, Jens Hyllesen, Steffen Eskilsen, Kristian Boelsen, Ivar Kallesen,
Tydulv Lavesen, Jens Bosen, Tydulv Moltesen, Jens Gunnersen, Ubbe
Bosen, Riklev Ærholm, Niels Boelsen, Per Ærlig, Jens Povlsen, Jens Terkel
sen, Bonde Ivarsen, Jon Nielsen og Tyrger Nielsen i det Herrens år 1347
lørdagen næst før den søndag, på hvilken der synges Letare1), personlig var
tilstede på Trøjborg i nærværelse af vor justitiar Vogn Nielsen og lovede
nærværende brevviser, herr Jakob, sognepræst i Bedsted, 12 pund sterling2)
som »vilkår«3 for 4 mark byg, der nærmeste tingdag før den hellige jomfrus
himmelfartsdag4) skulde betales til Løgum kloster. Givet under vort segl
ovennævnte år, dag og sted med foranførte Vogn Nielsen som vidne.

V

1) 11. marts. — 2) 12 pund sterling = 240 skilling = 16 mark sølv. — 3) dansk ord i
den latinske tekst, — 4) 15 august.

ii. marts 1347
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1347. 11. marts. Riga.

Nr. 333
333

Stig Andersen, ridder, gentager den erklæring, som han 134631. oktober havde ud
stedt i Weissenstein (nr. 286).

Afskrift i Königsbergarkivet.

tig, ridder og vasal under den høje fyrste, den herre kong Valdemar af
Danmark, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
med alles frelser.
Vi erkender og erklærer med dette brevs ordlyd, at vi, da vi sammen med
herr Frederik v. Lochen, ridder, mødtes med høj mesteren for hospitals
ordenen af de tyskes St. Mariehus i Jerusalem, således som det var pålagt
og betroet os af vor herre, ovenanførte konge af Danmark, har bragt købet
af hertugdømmet Estland til endelig afslutning og er kommet overens med
denne høj mester om en bestemt pengesum, således at den sidste sum penge
uden yderligere udsættelse endeligt skal betales førstkommende St. Hans
dag i Lübeck; da vi dernæst kom til Livland til møde med ordensmesteren
i Livland, hvem betalingen af en del af de penge, der skal udredes, på
hviler, for at oplade borgene og befæstningerne i ovenfor omtalte hertug
dømme til fornævnte høj mester og hans orden, bad fornævnte ordensmester
for Livland os indtrængende om, at vi klart og åbent vilde forklare ham,
hvorledes og i hvilke betalingsmidler denne sum penge skulde udredes.
Idet vi derfor bøjede os for hans rimelige og ivrige bønner, svarede vi, i
overensstemmelse med det, som var aftalt, og forsikrede i sandhed, at
enhver mark af omtalte sum skulde betales i lødigt lybsk sølv efter kølnsk
vægt, og hvor sølvet enten helt eller delvis måtte mangle, skal indsamlerne
eller modtagerne af disse penge uden indsigelse oppebære 45 skilling lybsk
i lovlige og gyldige penninge for hver mark, men mangler disse, skal de
for hver mark modtage 5 % gængse gyldige floriner, hvormed enhver kan
betale en anden, idet lybske gylden skal være fuldstændigt ude af betragt
ning1) ; men hvor der er mangel på gylden, skal denne udfyldes med
scutier eller skjoldgylden2), idet man altid uden nogen vanskelighed og
uden at give anledning til noget krav skal beregne 4% guldscuti for en
mark sølv. Til klart og urokkeligt vidnesbyrd om alt dette er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Riga i det Herrens år 1347 på den søndag,
da der synges Glæd Dig Jerusalem.

S

1) jf. nr. 286 note i. — 2) jf. nr. 286 note 2.

Nr. 334

334

13. marts 1347(2)
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1347(?). 13. marts. Ribe.

Hertug Valdemar 3.s privilegium for Pughus i Ribe, se 1337 1. april.

335

1347. 14. marts. Avignon.

Johannes Rigaldi, dommer ved kurien, afsiger en dom tilfordel for klostret i Neu
münster i dettes strid med Ludolf Michaelis fra Lübeck stift og provst Niels af Vidå

i Slesvig stift om sognekirken i Kiel.
Original i landsarkivet på Gottorp.

Herrens navn, amen. Den højhellige fader i Kristus, vor herre herr
Clemens 6., pave, har. overdraget........ os, Johannes Rigaldi, dok
tor i lovkyndighed, kannik i Albi, den herre paves kapellan og hans hellige
kuries forhørsdommer, at undersøge...... og afslutte den appelsag eller de
appelsager og selve hovedstriden, som verserede eller frygtedes at versere
mellem de ærværdige og fromme mænd, de herrer prior og konventsmed
lemmer i klostret Neumünster af Augustinerordenen i Bremen stift på den
ene side og Ludolf Michaelis, som giver sig ud for gejstlig i Lübeck stift,
og Niels1), provst i Vidå i Slesvig stift, og alle andre, hvem det vedrørte,
på den anden side angående sognekirken i Kiel i nævnte Bremen stift......
Derfor udsteder vi, Johannes, fornævnte forhørsdommer, en endelig dom
til fordel for nævnte prior og konvent og imod fornævnte Ludolf, idet vi
genindsætter prioren og konventet i besiddelsen af nævnte kirke...... Givet
og forhandlet i Avignon...... i året efter Guds byrd 1347, indiktionsår 15,
den 14. marts.

I

1) af de talrige dokumenter, der findes om denne proces, jf. nr. 330, er dette det
eneste, hvor provst Niels af Vidå nævnes som part i sagen.
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1347. 25. marts.

Arine, enke efter herr Peder Vendelbo, og hendes søn Peder Vendelbo, samt Niels
Eriksen af Linde forpligter sig til at holde Mikkel Pedersen skadesløs for de forplig

telser, han har påtaget sig på deres vegne.
Original i rigsarkivet.
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25. marts 1347

Nr. 336

rine, enke efter herr Peder Vendelbo, fordum drost hos de Danskes
. konge, Peder Pedersen, kaldet Vendelbo, hendes søn, og Niels Erik
sen af Linde til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi erkender, at vi både ved løfte, aflagt med sammen
lagte hænder, og ved dette vort åbne brev, som er opsat angående denne
sag, er fast forpligtet til at befri nærværende brevviser, den gode mand Mik
kel Pedersen, for alt tab og holde ham skadesløs for, hvad der måtte ramme
ham som følge af en hvilken som helst forpligtelse i anledning af det løfte,
som samme Mikkel sammen med os har aflagt over for de velbyrdige mænd,
Erik Nielsen, marsk hos de Danskes berømmelige konge, og Peder Povlsen
i de sager, som følger i dette brev, nemlig at alt det gods i Grensten sogn i
Middelsom herred, som ved arveret tilhørte os i fællesskab med alle de
øvrige arvinger efter herr Peder Vendelbo, skal tilfalde samme Erik Nielsen
som hans hustrus arv efter herr Peder Vendelbo, hendes elskede fader, til evig
og retmæssig besiddelse tillige med alt tilliggende til dette gods, vådt og
tørt uden undtagelse; og dette gods, som nu er pantsat til samme Erik
Nielsen, skal vi inden førstkommende Mikkelsdag frigøre fra Bo Falks og
Ludvig Albrektsens og alle andres krav, lige som vi skal stadfæste og hjemle
ham det, idet vi vil holde ham skadesløs, hvis noget tab skulde følge heraf.
Fremdeles skal alt gods, hvor det end er beliggende i Fjends herred, som
ved arveret tilhørte os i fællesskab sammen med de øvrige arvinger efter
nævnte herr Peder Vendelbo, tilfalde samme Peder Povlsen til evig og ret
mæssig besiddelse som hans elskede hustrus arv efter omtalte Peder Vendel
bo, hendes fader, tillige med alt tilligende til nævnte gods, vådt og tørt uden
undtagelse; og dette gods, som nu er pantsat til samme Peder Povlsen,skal
vi inden ovennævnte førstkommende Mikkelsdag frigøre fra krav fra
nævnte Bo Falk, Ludvig Albrektsen og alle andre, lige som vi skal stad
fæste og hjemle ham det, idet vi vil holde ham skadesløs, hvis noget tab
skulde følge heraf. Endvidere skal vi gøre nævnte Erik Nielsen og Peder
Povlsen kvit og fri og holde dem skadesløse for alle betalinger og al
gæld, som det tilkommer dem og os andre arvinger efter nævnte herr Peder
Vendelbo at betale efter ham. Fremdeles skal nævnte Bo Falk og Ludvig
Albrektsen have en lod i borgen Skern, og den må ikke uden nævnte Eriks
og Peder Povlsens samtykke og råd overdrages til nogen anden, men
nævnte borg Skern med samme borgs gods og alle andre tilliggender
skal alene tilfalde mig, Peder Pedersen, kaldet Vendelbo, og mine fire
ovennævnte halvbrødre1) til evig besiddelse. Fremdeles skal min nævnte

A

Nr. 337

27. marts 1347
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moder Arine ikke have nogen lod i nævnte borg og heller ikke have magt
til at handle mod denne faste aftale. Fremdeles må der for fremtiden ikke
på nogen måde opstå noget tab for samme Erik og Peder Povlsen i anled
ning af nævnte borg. Fremdeles kan jeg, Peder Vendelbo, ikke indsætte
nogen befuldmægtiget over min borg Skern og ikke oplade den til nogen
anden uden samme Mikkel Pedersens råd og vilje, førend jeg er nået til den
lovlige myndighedsalder. Fremdeles forpligter vi med dette brev os og vore
arvinger ubrydeligt til under alle omstændigheder at holde samme Mikkel
Pedersen og hans arvinger skadesløse i de ovennævnte sager og også i til
fælde af, at der indeholdes andre forpligtelser i vore åbne breve angående
de fornævnte aftaler, breve, som er givet nævnte Erik Nielsen og Peder
Povlsen, og hvori samme Mikkel Pedersen udtrykkeligt har indgået for
pligtelser. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette
brev. Givet i det Herrens år 1347 på palmesøndag.
1) oversættelse affratres couterini. De fire brødre er ikke tidligere nævnt i brevet, men
som det fremgår af slutningen, har der været udfærdiget flere breve om arven efter Peder
Vendelbo, og udtrykket »ovennævnte« er derfor vel ved en lapsus kommet ind i dette brev.

1347. 27. marts.

337

Hr. Albo, klerk i Lund og offentlig notar, vidimerer to pavebreve til Bosjø kloster.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

idnesbyrd, udstedt af herr Albo, klerk i Lund og offentlig notar, om
to pavers, nemlig herr Martins og herr Gregors, privilegier til Bosjø
kloster vedrørende deres tjenere og husstand. Givet i den 15. indiktion den
27. marts i den time, da man afholder højmessen, 1347.

V

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

V

idnesbyrd udstedt af den offentlige notar Albo, givet 1347, angående
paverne Martin 4.’s og Gregor 10.’s frihedsbreve til nonnerne i klosteret
angående deres gods samt forskellige andre friheder og skatter.

338

1347. 2. april. Avignon.

Pave Clemens 6. reserverer et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg ved kir

ken i Lund, hvortil ærkebiskoppen har overdragelsesretten, for Niels Mogensen, subdiakon i Linkoping stift.

2. april 1347
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Nr. 338

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

r I ^il vor elskede søn Niels Mogensen, subdiakon i Linkoping stift, hilsen
JL O.s.v.
Din retskaffenheds rosværdige fortjenester, for hvilke Du mangfoldigt
anbefales til os, bevæger os til nådig gavmildhed imod Dig. Idet vi derfor i
betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig særlig nåde,
reserverer vi til apostolisk overdragelse til Dig et kirkeligt beneficium med
eller uden sjælesorg, hvis frugter, indtægter og indkomster i årlig værdi i
overensstemmelse med indtægtsangivelsen2) ikke overskrider 25 mark sølv,
hvis det er med sjælesorg, men 18, hvis det er uden, og hvortil vor ærvær
dige broder, ærkebiskop (Peder) af Lund, har ret til overdragelse, provi
sion eller en hvilken som helst anden rådighed, hvis der i staden eller stiftet
Lund for tiden er et sådant ledigt, eller når det bliver ledigt, og Du eller
Din hertil (-------- )3) dets ledighed, har besluttet at godtage det, at over
drage Dig efter denne godtagelse med al ret og tilbehør. Vi forbyder strengt
samme ærkebiskop at driste sig til, også i tiden før denne godtagelse, på
nogen måde at tage bestemmelse om dette beneficium undtagen efter at
have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke
har villet godtage det. Vi erklærer det (-------- )3) i denne sag, uanset om
nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt eller almin
deligt brev på, at de skal have provision på dette eller andre kirkelige bene
ficier i de egne, selv om man derved (---------)3) med vor myndighed har
ventebrev på dette beneficium — skal have fortrinsret til at opnå nævnte
beneficium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres
ret til at opnå andre beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uan
set om samme ærkebiskop eller hvilke som helst (-------- )3) tvinges dertil,
og at dette eller andre kirkelige beneficier (---------)3) virkningen af dette
brev på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte
begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages heri,
og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale
sted. Intet menneske må bryde dette vort reservations-, forbuds-, bestem
melses- og viljesbrev eller dumdristigt (-------- )3). Givet i Avignon den 2.
april i vort (pontifikats) femte år.
1) omtales også i de pavelige supplikregistre. — 2) jf. nr. 18 note 4. — 3) for de for
kortede formler se nr. 7.

3. Række. II.

Nr. 339

2. april 1347
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1347. 2. april. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Riga, provsten og ærkedegnen ved kir

ken i Lund at indføre Niels Mogensen i et kirkeligt beneficium, hvortil ærkebiskoppen

af Lund har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder (Engelbert), ærkebiskop af
af Riga, og vore elskede sønner (Holger), provst, og (Knud), ærkedegn
ved kirken i Lund, hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds rosværdige fortjenester o.s.v. indtil1) særlig omtale
sted. Derfor pålægger vi Eder (--------- )2) med vor myndighed skal sørge
for efter nævnte godtagelse1) og med al ret og tilbehør at overdrage og an
vise fornævnte Niels dette beneficium, som vi som forudskikket har reser
veret, hvis et sådant var ledigt, da vi foretog denne vor reservation, eller
senere blev ledigt, eller så snart det måtte blive ledigt. I skal fremdeles ind
føre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af
nævnte beneficium, uanset alt det ovenfor anførte eller (uanset), om samme
ærkebiskop eller hvilke som helst (---------)2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 338. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.

1347. 2. april. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskopperne af Uppsala og Lund og biskoppen af

Freising at indføre Nils Peterson, præst i Vasterås stift, i et kirkeligt beneficium,

hvortil biskoppen af Vasterås har overdragelsesretten.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til de ærværdige brødre ærkebiskop (Hemming) af
Uppsala og ærkebiskop (Peder) af Lund og biskop (Johan) af Frei
sing hilsen o.s.v........ Givet som ovenfor2).

P

1) både reservations- og eksekutionsbrevet følger de sædvanlige formler. — 2) d. v. s.
Avignon den 2. april i vort (pontifikats) femte år.

341

1347. 6. april.

Hågen, sognepræst i Skærbæk, afstår sit gods i Varde til klostret i Løgum.
Afskrift i Løgumbogen.

259

i6. april 1347

Nr. 342

ågen, præst og sognepræst i Skærbæk, til alle, der ser dette brev, hil
sen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg til frelse for min sjæl har overdraget alt mit gods i
Varde og på Varde mark, hvilket gods herr Jens Tulesen fordum besad,
til de fromme mænd, herr abbeden og munkene i Løgum, at besidde med
rette frit og til evig tid, idet jeg fra nu af uden videre afhænder nævnte
gods fra mig og mine arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1347 på den berømmelige pave og
martyr St. Sixtus’ dag.

H

1347. 16. april. Stralsund.

342

Henrik v. d. Kyritz, prior for dominikanerordenen i Stralsund, og Markvard

Latendorf guardian for franciskanerordenen sammesteds, vidimerer Roskildebisper
nes breve af 1302 28. september, 1318 3. maj, 1306 6. september, 1311 13. marts,

1332 i-juli, 1299 23. marts og 1296 21. juni samt pave Clemens 3,s bulle af 1310 13.
maj om øen Hiddensee.

Original i rigsarkivet.

i brødrene Henrik, kaldet v. d. Kyritz, prior for dominikanerordenen,
og Markvard Latendorf, guardian for franciskanerne i staden Stral
sund, til alle troende kristne, der ser dette brev, frelsende bønner med Gud.
Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige og især for herr biskop
(Jakob) og kapitlet i Roskilde, at vi har set, hørt og læst efterfølgende
breve, der var tilbørligt beseglede og ubeskadigede i enhver henseende, og
hvis ordlyd er således: Magister Oluf, ved Guds miskundhed stadfæstet
som udvalgt biskop (o.s.v. = DRB II 3 nr. 218). Oluf, af Guds miskund
hed biskop i Roskilde (o. s.v. = DRB II 8 nr. 23). Oluf, af Guds miskund
hed biskop i Roskilde (o. s.v. = DRB II 6 nr. 23). Oluf, af Guds barm
hjertighed biskop i Roskilde (o.s.v.=DRB II 6 nr.332). Broder Jens, af
guddommelig miskundhed biskop af Roskilde (o.s.v. = DRB II10 nr. 383).
Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener (o. s.v. = DRB II 6 nr. 241). Wulfard, sognepræst ved kirken i Schaprode i Roskilde stift (o.s.v. = DRB
II 3 nr. 23). Dette fornævnte brev har vi ligeledes set både under herr
Wulfards segl og et andet lige så godt fra ord til andet under alle gejstlige
på Rügens segl1). Jens, af Guds barmhjertighed biskop i Roskilde (o.s.v.
= DRB II 4 nr. 221). Til vidnesbyrd om denne vor vidimering er vore

V

17*

Nr. 343

28. april 1347
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segl hængt under dette brev. Givet i Stralsund i det Herrens år 1347 man
dagen efter de hellige martyrer St. Tiburtius, Valerianus og Maximus’
dag2).
1) Wulfards brev af 1299 23. marts haves endnu i to eksemplarer i rigsarkivet. —
2) 14. april.

1347. 28. april. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Slesvig, skatmesteren ved kirken i Lübeck
og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Herman v. Warendorp i et kanonikat

ved kirken i Schwerin med ventebrev på en større præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Henrik) af Slesvig
og vore elskede sønner skatmesteren ved kirken i Lübeck og sakristanen
ved kirken i Avignon hilsen o.s.v........ Givet som ovenfor2).

P

1) både provisions- og eksekutionsbrevet følger de sædvanlige formler. — 2) d. v. s.
Avignon den 28. april i vort (pontifikats) sjette år.
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1347. 6. maj.

Jon Iversen af Gram pantsætter 4 ottingjord på Fårup mark til Markvard Kon-

radsen, borger i Ribe.

Original i rigsarkivet.

on Iversen af Gram til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at jeg med dette
brev erkender, idet enhver indsigelse skal være udelukket, at jeg og mine
arvinger efter mig på lovlig vis i sandhed står i skyld og gæld til nærvæ
rende brevviser Markvard Konradsen, borger i Ribe, og hans arvinger for
30 mark lødigt sølv i god og gængs mønt i medfør af et virkeligt lån; ud
over gældsbrevet pantsætter jeg for dette sølv fornævnte Markvard og hans
hans arvinger og giver med dette brev i sandhed ham og dem pant i 4
otting jord på Fårup mark, hvilke jeg har fra fru Gertrud, Henze Lille’s
enke, således at de skal have rådighed over den nævnte jord til eget brug
og skal nyde alle indtægter deraf, som dog ingenlunde skal fradrages i gæl
dens hovedstol, indtil de fornævnte 30 mark sølv er blevet ham eller hans

J
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arvinger fuldt ud og fuldstændigt betalt af mig eller mine arvinger, med
den dertil knyttede betingelse, at hvis han eller hans arvinger på nogen
som helst måde lider noget tab ved en sådan pantsætning, da forpligter
jeg mig til og lover redeligt, at jeg og mine arvinger til gengæld vil yde
samme Markvard eller hans arvinger fuld skadesløsholdelse og erstatning;
jeg tilstår, at jeg og mine arvinger er skyldige og forpligtede til ukrænkeligt
at overholde alt det fornævnte, og giver udtrykkeligt afkald på alle indsi
gelser og udflugter, som på nogen måde vil kunne rejses og fremsættes imod
det fornævnte. Til vidnesbyrd herom og til større vished er mit segl hængt
under dette brev. Givet i det Herrens år 1347 sidste søndag før Kristi him
melfartsdag.

1347. 10. maj.

345

Vedtægt af staden Wismar, at ingen må tage boder i Skanør (før Jakobs dag).

Original i Wismar.
O

r 1347 blev der på Kristi himmelfartsdag forkyndt
. må tage boder i Skanør (før Jakobs dag)J).

A

<5> At ingen

1) 25. juli, d.v.s. den dag Skånemarkedet begyndte; tidsbestemmelsen mangler her,
menjf. 1348 29. maj og 1350 11. juli.

1347. 17. maj.

346

Salmund og hans hustru Kristine i Slagelse skænker deres gods i Næsby ved Skoven
til Sorø kloster.

Referat i Sorø gavebog.

almund, bymand i Slagelse, en from mand, og hans hustru Kristine
skænkede Vor Frue kloster i Sorø gods i Næsby ved Skoven med agre,
enge, græsgange og skov samt med alt det, der var deres ret der. I det Her
rens år 1347 ottendedagen efter Kristi himmelfart.

S

1347. 22. maj.
Pave Clemens 6. stadfæster Bosjø klosters privilegier.

Skånebrevsfor tegneisen.

347
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amme paves to indulgensbreve1) eller stadfæstelser, hvoraf det ene
omhandler Bosjø klosters friheder, således som hans forgængere har
givet dem. Givet den 22. maj i hans sjette pontifikatsår, 1347.

S

1) det andet brev er udstedt 1349 13. juni.
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1347. 25. maj. Lodose.

Rackeby nonnekloster salger med kong Magnus af Sveriges og biskop Sigge af

Skaras samtykke klostrets gods på Sjalland og Møn til Bo Falk af Vallø for 300
mark sølv1).

Original i det svenske rigsarkiv.

øster Kristina, abbedisse i Rackeby kloster af Cistercienserordenen, be
liggende i Skara stift, og hele konventet sammesteds til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
For at ikke det, der sker i tiden, skal svinde bort med tiden på grund af
den menneskelige hukommelses svaghed og skrøbelighed, plejer det at
fæstnes med vidners røst og foreviges i skrift. Til evig erindring om det skete
gør vi derfor vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi med
samtykke, tilladelse og velvilje fra vor kæreste herre, herr Magnus, af Guds
nåde Sveriges, Norges og Skånes berømmelige konge, og fra den ærværdige
fader i Kristus, herr Sigge, af samme nåde biskop i Skara, vor dommer og
værneherre, samt med vort konvents enstemmige samtykke og fri og frivil
lige tilslutning lovligt og på gyldig måde for 300 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt har solgt og skødet og fuldstændigt og frit ved lovlig afhændelse
overdraget alt vort klosters og konvents gods på Sjælland i Roskilde stift til
den velbyrdige og gode mand Bo, kaldet Falk, af Vallø i nævnte Roskilde
stift, nærværende brevviser, til evig og retmæssig ukæret besiddelse, nemlig
Kagstrup med alle tilliggender hertil og vort fornævnte klosters og konvents
hele øvrige gods som findes i samme landsdel, rørligt og urørligt, såvel som
vort fornævnte klosters og konvents samtligt gods på Møn, nemlig Øster
mark, med alt det forskrevne gods’ enkelte tilliggender, nemlig agre,
enge, græsgange, skove, fiskevande, møller og møllesteder og alt det øvrige
såvel i vådt som i tørt, inden for eller uden for markskellene, samlet eller
spredtliggende, nærtliggende eller fjerntliggende, uden nogen som helst
undtagelse, med hvad navn det så end nævnes, og som på en eller anden

S
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måde eller med en eller anden ret hører til samme gods. Vi forpligter os og
vort konvent og sammes fremtidige efterfølgere under bandlysningsstraf
til at hjemle omtalte Bo Falk og hans arvinger alt det ovennævnte gods mod
tiltale fra hvem som helst nulevende samt ligeledes fremtidige, idet vi og
vort fornævnte kapitel frafalder al myndighed og beføjelse til i kraft af
faktiske forhold samt landets lov nogensinde at kræve nævnte gods eller
andet af det forskrevne gods tilbage, at beslaglægge det, eller med nogen
som helst adkomst, med noget kløgtigt påfund eller med nogen art af svig
at rejse sag mod samme Bo eller hans arvinger. Vi lover desuden i vort
konvents navn over for vore ovennævnte herrer, kong Magnus og biskop
Sigge, at vi under alle omstændigheder for de føromtalte 300 mark lødigt
sølv er skyldige og bør skaffe andet nødvendigt tilsvarende gods i Sverige
til vort fornævnte kloster og konvent i stedet for det forskrevne gods. Men
hvis det hænder, at føromtalte Bo eller nogen af hans arvinger yderligere
og i fremtiden af en hvilken som helst årsag bliver hindret i frit og ukæret
at besidde det forskrevne gods eller noget af det, så forpligter vi med dette
brev os, vort konvent og vort gods til i vedkommende anliggende fuldt ud
at yde samme Bo og hans arvinger erstatning, skadesløsholdelse og veder
lag for alle de skader, omkostninger, interessetab og udgifter, som samme
Bo eller hans arvinger har måttet bære, afholde eller har haft, hvad end
årsagen til den retslige mangel er; og vi underkaster os og vort konvent
under den ærværdige fader biskoppen i Roskildes jurisdiktion og myndig
hed — såvel den nuværendes som enhver fremtidiges — i hvis stift det
føromtalte gods vides at være beliggende, lige som vi underkaster os det
vilkår, at samme biskop kan tvinge os og vort konvent ved kirkelig straf til
erstatning, tilbagegivelse og fyldestgørelse af alt og hvert af det ovenfor
nævnte; og heri vil vi holde fast ved hans nøgne og enkle ord og stole derpå
uden edsaflæggelse, og samme biskops dom vil vi stå fast ved og virknings
fuldt adlyde, hvis han skulde fælde den imod os eller vort konvent, og vi vil
ikke handle imod den i ord eller gerning, offentligt eller hemmeligt, ved en
domstol eller uden for en domstol, ved tilflugt til appel eller ved nogen art
ordkløveri eller formalisme. Til klart vidnesbyrd herom har vi ladet vort
og vort fornævnte konvents segl hænge under dette brev sammen med segl
tilhørende vore føromtalte herrer, kong Magnus og biskop Sigge, samt end
videre de herrer Gustav Tunesson, Knut Folkason, Lars Karlsson, riddere,
Algot Bengtsson, lagmand i Våstergotland, Peter Lindormsson, foged i
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Nørrehalland, og Arvid Lindormsson, gælker i Skåne. Givet i Lösöse i det
Herrens år 1347 fredag i pinsen.
1) jf. nr. 349 og nr. 350, ved sidstanførte brev trak Bo Falk sig tilbage fra handelen.
Af et brev af 1397 2. februar fremgår, at Bo Falk og hans efterkommere i stedet for havde
det omtalte gods i forpagtning af klostret. 1405 31. oktober solgte klostret det til Abraham
Brodersen.

349

1347. 25. maj. Lodose.

Kong Magnus af Sverige bevidner, at Rackeby nonnekloster har solgt sit gods på
Sjælland og Møn til Bo Falk af Vallø for 300 mark sølv1).

Original i det svenske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, der
. ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
For at ikke det, der sker i tiden, skal svinde bort med tiden på grund af
den menneskelige hukommelses svaghed og skrøbelighed, plejer det at
fæstnes med vidners røst og foreviges i skrift. Til evig erindring om det skete
gør vi derfor vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at i det
Herrens år 1347 fredag i pinsen i vor købing Lodose i vor og adskillige
andre troværdige vidners nærværelse, som var særligt stævnet og tilkaldt i
denne sag, fremstod personligt den ærværdige og fromme fru Kristina,
abbedisse i Rackeby kloster af Cistercienserordenen, i Skara stift, og solgte
frivilligt og med sit konvents enstemmige samtykke på lovlig og gyldig måde
alt gods på Sjælland, som tilhørte samme konvent, beliggende i fornævnte
Roskilde stift, til den velbyrdige og gode mand Bo Falk af Sjælland, nær
værende brevviser, for 300 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, nemlig Kag
strup med alle tilliggender hertil og alt dets øvrige gods, som findes i
samme landsdel, uden nogen undtagelse, rørligt og urørligt, ved hvad
navn det end nævnes, samt alt fornævnte klosters og konvents gods på Møn
med enkelte tilliggender til alt det forskrevne gods, nemlig agre, enge, græs
gange, skove, fiskevande, møller og møllesteder og alt det øvrige såvel i vådt
som i tørt, som på en eller anden måde og med en eller anden ret hører til
samme gods; og hun skødede og oplod det på tydelig vis ved retmæssig af
hændelse til evig og retmæssig besiddelse, idet hun forpligtede sig og sit kon
vent og samme efterfølgere til at hjemle føromtalte Bo Falk og hans arvinger
alt det oftnævnte gods over for krav fra hvem som helst, og idet samme
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abbedisse og fornævnte konvent frafaldt enhver foranledning og beføjelse til
i kraft af retten eller landets lov nogensinde for fremtiden at kræve nævnte
gods tilbage eller beslaglægge det eller med nogen som helst retsbegrundelse eller påfund antaste samme Bo eller hans arvinger desangående.Frem
deles lovede føromtalte abbedisse i sit eget og konventets navn over for os,
at hun skulde skaffe føromtalte kloster eller konvent andet nødvendigt gods
i vort land Sverige for de fornævnte 300 mark lødigt i stedet for det for
skrevne gods. Til sikkert vidnesbyrd om, at vi har set og hørt dette ske, har
vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i vor nærværelse oven
nævnte år, dag og sted.
1) jf. nr. 348 og nr. 350.

[Efter 1347. 25. maj].

350

Kong Magnus af Sverige løser Bo Falk fra sin forpligtelse til at betale nonnerne i
Rackeby kloster 300 mark sølv.

Registratur i rigsarkivet over breve på Vallø 1541-

remdeles i samme rum1) findes en æske med et sort K på, i hvilken der
findes et brev om, at kong Magnus fritog Bo Falk for en forpligtelse på
300 mark sølv, som forskrevne Bo Falk skulde give nonnerne i »Arus«2)
kloster i Sverige for Kagstrup og Møn.

F

1) d.v.s. på Vallø. — 2) Arus må være fejl for Rackeby, jf. 348 og 349.

1347. 3. juni. Marienburg.

351

Henrik Tusmer, højmester for den tyske orden, bekræfter og stadfæster de rettig
heder, privilegier og friheder, som er tilstået staden Reval af Danmarks konger.
Original i Revalarkivet.

Herrens navn, amen. Vi broder Henrik Tusmer, højmester for brødrene
af hospitalsordenen af de tyskes St. Mariehus i Jerusalem, bekræfter og
godkender over for de hæderværdige og gode mænd, vore elskede rådmænd
og borgere og hele staden Revals borgerskab og deres arvinger og lovlige
efterkommere med enstemmigt samtykke og godkendelse af præceptorerne1)
i vor orden alle de rettigheder, privilegier, friheder og nådesbevisninger,

I
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der er opnået, givet og tilstået af Danmarks berømmelige konger fra for
gangen tid lige til vore dage, og som er forelagt og forevist for os, og hvad
de i fremtiden med gode og åbenbare grunde kan bevise at være fornuftigt
og retfærdigt, stadfæster vi, idet vi ønsker snarere at forbedre end forringe
dette...... Givet i Marienburg på vort generalkapitel........ i det Herrens år
1347 søndagen før ottendedagen efter Kristi legemsdag.
1) forstanderne for ordenens underafdelinger.

352

1347. 3. juni. Marienburg.

Henrik Tusmer, højmester for den tyske orden, stadfaster alle rettigheder, nådesbevisninger og friheder, som er tilstået ridderskabet og undersåtterne i Estland af Dan
marks konger, og hvis rimelighed kan bevises.
Vidisse af 1349 4. oktober i det svenske rigsarkiv.

Herrens navn, amen. Vi broder Henrik Tusmer, højmester for brødrene
af hospitalsordenen af de tyskes St. Mariehus i Jerusalem, bekræfter og
godkender med vore ordenspræceptorers enstemmige samtykke og god
kendelse over for de højbårne mænd, vore tro riddere, væbnere, vasaller og
de øvrige, der er undergivet os og bebor vort land Reval, og deres arvinger
og lovlige efterfølgere alle de rettigheder, nådesbevisninger og friheder,
der er bevilget og tilstået dem af Danmarks berømmelige konge i den for
løbne tid, og som de med gode og åbenbare grunde kan bevise og efter
vise at være fornuftige og retfærdige, og vi stadfæster dem med dette brev
som værn, idet det er vor vilje snarere at forbedre end forringe dem......
Givet i Marienburg på vort generalkapitel...... i det Herrens år 1347 søn
dag før ottendedagen efter Kristi legemsfest.

I

353

1347. 3. juni. Marienburg.

Henrik Tusmer, højmester for den tyske orden, stadfaster de rettigheder, som Kri

stoffer 2. har tilstået med hensyn til døtres arveret, angående værgemål og angående de
estniske råders ret til at udstede domme.

Vidisse af 1349 4. oktober i det svenske rigsarkiv.

I

Herrens navn, amen. Vi broder Henrik Tusmer, højmester for brødrene
af hospitalsordenen af de tyskes St. Mariehus i Jerusalem, bekræfter, god-
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kender og stadfæster med vore præceptorers råd, vilje og samtykke alle
nådesbevisninger og friheder, som Danmarks berømmelige konge, herr
Kristoffer, har tilstået døtrene i Estland, nemlig at de må tage arv efter
deres forældre, dog med den indskrænkning, at arven, når døtrene dør,
frit og ubetinget skal hjemfalde til os og vor orden. Fremdeles bekræfter vi,
at den nærmeste slægtning til de sønner, som bliver i live efter forældrenes
død, med frændernes samtykke skal være værge og formynder, indtil de
kommer til skels år og alder. Fremdeles vil vi, at vore råder i vort land
Estland skal have samme myndighed til at udstede domme, som de har
haft i forgangne tider1), idet vi forbyder alle vore brødre, at nogen drister
sig til på noget punkt at forsøge at handle imod dette...... Givet i Marien
burg på vort generalkapitel...... i det Herrens år 1347 søndagen før otten
dedagen efter Kristi legemsfest.
1) jf. DRB II 10 nr. 152; Kristoffers privilegium af 1329 21. september indeholdt
desuden et løfte om, at Estland aldrig skulde afhændes fra den danske krone, hvilket
højmesteren af indlysende grunde udelader.

1347. 6. juni.

354

Nerses, ærkebiskop af Monasguerd, medflere bisper giver fritagelse for kirkebod til
dem, der besøger Bosjø kloster.

1. Skånebrevsjortegnelsen.

erses, ærkebiskop af Monasguerds1), fritagelse for kirkebod givet Bosjø
kloster for dem, der flittigt besøger klosteret. Givet den 6. juni i herr
Clemens 6’s sjette pontifikatsår, 1347.

N

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

n forordning (!)2), udstedt på et møde af Nerses, ærkebiskop af MonasI guerd, og mange andre bisper, og som indeholder, på hvilken måde
visse højtidsdage i St. Benedikts kloster i Bosjø skulde holdes med messer,
vigilier og andre gudfrygtige handlinger. Givet 1347 i pave Clemens 6.’s
pontifikatsår.

E

1) titulært bispedømme i Armenien. — 2) brevet har utvivlsomt været et afladsbrev,
jf. den endelige redaktion ovf.
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1347. 8. juni. Svavsted.

Biskop Henrik af Slesvig eftergiver alle, som yder hjælp til St. Johannes nonne
kloster i Slesvig, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Original i Gottorp.

enrik, af Guds nåde biskop af Slesvig, til alle troende i Kristus, som ser
dette brev, hilsen og oprigtig kærlighed med Gud.
Efterdi vi alle — som apostelen siger1) — skal stå for Kristi domstol,
for at enhver kan få igen, alt efter som han har handlet her i livet,
godt eller ondt, og eftersom den2), der sår lidet, også vil høste lidet, medens
den, der sår i velsignelse, af velsignelse vil høste det evige liv, så bør vi
forekomme den yderste høstens dag ved barmhjertige gerninger og så på
jorden, hvad vi kan høste med mangedoblet frugt i himlene. Da vi derfor
ønsker, at nonneklosteret i Holm ved Slesvig skal gæstes under passende
hædersbevisninger, og at nonnerne selv skal understøttes ved kristne men
neskers fromme almisser, idet de på grund af deres ringe indtægter lider
under fattigdom og mangel på væsentlige ting og næppe kan bestride deres
underhold, så eftergiver vi barmhjertigt med Gud og i tillid til den almæg
tiges miskundhed og hans salige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed alle,
der føler sand anger og bekender deres synder, 40 dage og 1 karene3) af den
dem pålagte kirkebod, hvis de til jul, ved Herrens omskærelse, til hellig
trekonger, påske og Kristi himmelfartsdag, ved trinitatis og Kristi legems
fest, ved festerne for det hellige kors, ved alle festerne for den hellige jomfru
og alle apostlene og ved festerne for deres skytshelgener, på allehelgensdag
og på kirkens indvielsesdag søger nævnte klosters kirke og fromt overværer
gudstjenesterne der, fremdeles hvis de deltager i procession om kirkegården
i bøn for de døde, hvis de rækker en hjælpende hånd til nævnte kirkes byg
ningsfond, eller hvis de skænker lys, klædninger eller anden hjælp såvel til
fornævnte kloster som til nonnerne, og forudsat, at stiftsbiskoppen4) uden
for vort stift indvilger og samtykker heri. Og vi godkender og anerkender
alle eftergivelser, som andre ærkebiskopper og biskopper måtte have til
stået undergivne under os, som har øvet velgerninger mod nævnte nonner.
Givet i ■ Svavsted i det Herrens år 1347 fredagen efter ottendedagen efter
Kristi legemsfest under vort segl.

H

1) Rom. 14,10. 2. Kor. 5,10. jf. c. 14 X de poenitentiis V 38. — 2) jf. 2. Kor. 9,6. —
3) ved karene forstås den straf på 40 dages faste, som ledsagede den pålagte kirkebod, jf.
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N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter II p. 80. — 4) meningen må formo
dentlig være, at biskoppen af Ribe skal give sit samtykke, hvis beboerne af de sønderjyske
dele af Ribe stift ønsker at gøre brug af indulgensbrevet.

1347. 8. juni.

356

Rådmandene i Flensborg meddeler rådmandene i Lübeck, at Aleke, enke efter Her

man Krammer, der var blevet drabt i Lübeck, og hendes to børn har indsat den drabtes
broder Heine Åhus som varge og bemyndiget ham til at forfølge drabssagen.

Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i Flensborg til de agtværdige og gode mænd, de herrer
- rådmænd i Lübeck al mulig ærbødighed og ære.
Vi meddeler og erklærer med dette brev over for Eder, gode mænd, at
Aleke, enke efter Herman Kræmmer, og hendes to børn tillige med hendes
venner, der da var stedet for os, i vor nærværelse med deres gode vilje ind
satte og beskikkede nærværende brevviser Heine Åhus, der, som de sagde,
var samme Hermans broder, til deres værge og befuldmægtigede i de sager,
der er fulgt på drabet — nemlig drabet på fornævnte Herman — og til når
som helst at forfølge fornævnte sag vedrørende drabet på nævnte Alekes
ægtemand og disse børns fader, til at forhandle på deres vegne og til i alle
henseender at bringe den til endelig afslutning, idet de offentligt i vor nær
værelse gik ind på, at de vil anerkende som endeligt og under alle omstæn
digheder bestemt overholde, hvad samme Heine lader samme sag ende
med, dog på den betingelse, at fornævnte Heine skal betro og overgive hele
den lod, der måtte tilkomme disse børn af bøden for nævnte Herman,
deres faders død, til Eders stads rådmænd, for at de kan have den under
deres varetægt og forvaltning, indtil samme del af bøden på lovlig vis af
Eder, rådmænd, kan overgives til disse børn, når de har nået skels år og
alder, eller til deres arvinger. Skrevet under vor stads segl i det Herrens år
1347 fredagen efter ottendedagen efter Kristi legemsfest.

R

1347. 14. juni.
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Peder Nielsen giver Oluf Ebbesen fuldmagt til at indløse Peder Nielsens pantsatte

gods i Gentofte fra Niels Mernsenfor syv mark sølv, og pantsatter det til Oluf Ebbesen

for ti mark sølv.

Nr. 358

14. juni 1347
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Original i rigsarkivet.

eder Nielsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg giver nærværende brevviser, den gode mand Oluf
Ebbesen ret til formedelst syv mark lødigt sølv at indløse alt mit gods i Gen
tofte hos Niels Mernsen, hvilket gods jeg har pantsat sammeNiels for nævnte
syv mark sølv, og at jeg med dette brev lover fuld sikkerhed; dette gods
pantsætter jeg nu for ti mark lødigt sølv til samme Oluf Ebbesen med alle
dets tilliggender af enhver art, rørligt og urørligt, således at han i tre fulde
år fra og med nu førstkommende kyndelmisse skal sidde inde med det, og
således at jeg eller mine arvinger uden al tvivl skal indløse det hos ham eller
hans arvinger til kyndelmisse ved slutningen af det tredie år, på slig be
tingelse, at hvis jeg ikke på lovlig vis indløser nævnte gods hos samme Oluf
for nævnte ti mark inden kyndelmisse ved udgangen af det tredie år, da skal
godset tilfalde nævnte Oluf, indtil det til kyndelmisse ved udgangen af det
tredie år derefter1) lovligt indløses hos ham eller hans arvinger. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd
Peder Gødesen, Peder Nielsen fra Bagsværd og Niels Trapel hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1347 torsdagen før St. Botulphus’ dag.

P

1) d.v.s. efter 6 års forløb.
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1347. 14. juni. Middelsom herredsting.

Tingsvidne af Middelsom herredsting, at Ove Krage i striden med Jens Brandsen

om gods i Tygestrup har frafaldet alle krav.
Original i rigsarkivet.

ydeke, præst, Henrik Nielsen, Jens Jakobsen, Peder Jensen af Od,
J Niels Jensen af Løjstrup, Peder Jensen af Torup, Niels Mikkelsen af
Holme, Karl Assersen og Jens Høg, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1347, torsdagen før bekenderen St.
Botulphus’ dag, var Ove Krage personligt til stede på Middelsom herredsting
og hævede i vor og adskillige flere troværdige vidners nærværelse fuldstæn
digt alle sager, som han førte mod nærværende brevviser Jens Brantsen i striden angående gods i Tygestrup, og han lovede aldrig at genoptage
eller rejse disse sager, idet han ligeledes pålagde alle sine efterfølgere evig

L
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Nr. 361

tavshed i alle henseender. Dette har vi set og hørt og til vidnesbyrd herom
og sikkerhed herfor lader vi vore segl hænge under dette brev. Givet oven
nævnte år, dag og sted.
1347. 15. juni.

359

Jens Esgesen overdrager klostret i Løgum gods i Branderup.
Afskrift i Løgumbogen.

ens Esgesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og tilkommende skal vide, at jeg har overdraget det
gods, som Jens og Peder Lavesen har besiddet på Branderup mark, og som
Peder Lavesen som værge for den afdøde Jens Lavesens børn tilskødede
mig på herr hertugens retterting under Vogn Nielsens forsæde, til herr
Thomas, abbed i Løgum, og klosteret sammesteds, at besidde med fuld ret
til evig tid. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1347 på St. Vitus’ og Modestus’ dag.

J

1347. 22. juni.

360

Jens Galen skanker Bosjø nonnekloster sit gods i Träne sogn.

Registreret i Skånebrevsfortegnelsen.

ens Galens gavebrev til jomfruerne i Bosjø kloster på alt hans gods i
Träne sogn1). Givet fredagen før St. Hans 1347.

J

1) jf. nr. 364.

1347. 24. juni. København.

361

Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler pave Clemens 6. og kardinalkollegiet, at da

hans broder junker Otto har aflagt løfte om at indtråde i den tyske orden, har han
skanket hertugdømmet Estland, som tilhører Otto med arvelig ret, til ordenen, men
samtidig af visse grunde, som vedrører kongen og riget, solgt det til ordenen for 19.000

mark sølv.
Original i Königsbergarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til den højhel
lige fader i Kristus og herre, herr Clemens, ved Guds forsyn den hel-

V

Nr. 362
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lige og almindelige romerske kirkes pave, og til den hellige forsamling af de
herrer kardinaler i største ærbødighed, med såvel skyldige som redebonne
kys på hans hellige fod.
I skal vide, hellige fader og ærværdige herrer kardinaler i den hellige for
samling, at vi — eftersom vor ædle broder junker Otto udtrykkeligt havde
lovet Gud og jomfru Maria, hans moder, at indtræde i ordenen af de tyske
brødres St. Mariehospital i Jerusalem, så hurtigt han kunde — efter
modent råd og samtykke af vort riges tro råder har billiget og højligt rost
dette som en handling, der tjener til frelse for hans sjæl, og da vor broder
har viet sig og sit til fornævnte orden, har vi med hans vilje og med gyldig
hed blandt de levende skænket vort hertugdømme Estland, der tilhørte ham
i følge arveretten, til fornævnte høj mester, brødre og orden, og vi har over
givet dem det som ukæret og fredelig besiddelse til forladelse for vore for
fædres og efterfølgeres synder, idet vi desuden ønskede at blive delagtige i
alle de gode gerninger, som sker ved brødrene i fornævnte orden, og vi
erklærer yderligere, at vi af visse grunde, der angår os og vort rige, under
navn af salg og køb fuldt ud har modtaget 19.000 mark lødigt sølv af samme
høj mester, brødre og orden for samme hertugdømme, og at oftnævnte
høj mester og brødre fuldt ud har betalt til vore tillidsmænd, som vi har
anvist dem, i vort sted, og at vi fuldt ud som ren gave har skænket dem,
hvad fornævnte hertugdømme nu måtte være eller i fremtiden måtte blive
værd udover købesummen. For at sandheden ikke skal være skjult, og for
at de onde skal afskæres fra mulighed for bagvaskelse, skriver vi dette, der
som nogle af vore eller fornævnte brødres fjender skulde antyde noget andet
over for Eder, hellige fader. Til vidnesbyrd herom er vort store segl hængt
under dette brev. Givet og forhandlet i København på St. Hans dag i det
Herrens år 1347.
362

1347. Omkr. 24. juni.

Biskop Niels af Odense tilstår kirken i Hagenbjerg afiadsrettigheder.

Notits indført i en messebog, af hvilken et fragment1) findes i rigsarkivet.

.. i det Herrens år 1347 søndag....... St. Hansdag, har vi broder (Niels),
biskop af Odense under påkaldelse (af Gud) ...... (tilstået) ...... kirken i
Hagen(bjerg)...... jomfru Marias....... alle sammesteds........ almisser........
aflad i......
1) fragmentet fandtes 1879 blandt pergamenterne fra Trøjborg.
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1347. 26. juni.

363

Niels Manderup skøder og overlader Esrom kloster sit gods i Oppe-Sundby mod at
få overladt klostrets gods i Smørumovre og Hyllinge på livstid.

Afskrift i Esrombogen.

iels Manderup til alle, der ser dette brev, hilsen med den herre Jesus
Kristus.
Jeg gør vitterligt for Eder alle med dette brev, at jeg til de fromme og agtværdige mænd, herr abbeden og det menige konvent i Esrom, har overladt
noget gods i Oppe-Sundby med 9 øre skyldjord, som en vis Peder Troelsen
i sin tid har pantsat til mig, til evig besiddelse uden krav fra mig eller mine
arvinger, idet jeg giver afkald på al ret, som tilkom mig til nævnte gods i
medfør af den nævnte pantsætning, dog på følgende betingelse, at deres
gods i Smørumovre, et bol i skyldjord, og 13 ørtug skyldjord i Hyllinge skal
tilfalde mig til fri brug og rådighed, så længe jeg lever, som vederlag for
mine penge, med den tilføjelse, at dette gods med alt hvad der førstkom
mende Mikkelsdag efter min død befindes at være på det af bygninger,
korn, kvæg og alt andet frit skal vende tilbage til fornævnte fromme mænd
og straks høre under deres ret uden nogen modsigelse eller forhaling fra
mine arvingers side. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med den gode
mand Svend Isulfsens segl, som på Try herredsting overværede skødningen
af ovennævnte gods i Oppe-Sundby, hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1347 på de salige martyrer Johannes’ og Paulus’ dag.

N

1347. 27. juni. Gårds herredsting.

364

Tingsvidne af Gårds herredsting, at Jens Galen har skødet sit gods i Träne til sin
datter Cecilie, nonne i Bosjø kloster, efter hvis død det skal tilfalde klostret.
Afskrift i Kammararkivet i Stockholm.

ogens Gønge, Absalon Rønning, Toste Turesen, Niels Eriksen, Peder
Knudsen, Anders Turesen og Uffe af Gringelstad til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1347 onsdagen efter St. Hans fremstod
den gode mand Jens Galen på Gårds herredsting og overdrog og skødede
alt sit gods i Träne, rørligt og urørligt, til den renlivede frue, hans elskede
datter fru Cecilie, nonne i Bosjø kloster, som frit skal råde over det til sit

M
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brug i sin levetid ; efter hendes død skal nævnte gods med alle dets tilliggen
der tilfalde nonnekonventet sammesteds til evig besiddelse og lægges til
deres bord. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet år, sted og dag som ovenfor nævnt.

365

1347. 28. juni. Lübeck.

Kong Valdemar 4, Atterdag kvitterer den tyske orden for modtagelsen af 6000 mark
sølv.

Original i det svenske rigsarkiv.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, ønsker, at
det skal være kendt for alle, hvem dette brev når, at Nicolaus, kaldet
Hahn, og vor kansler, Henrik v. Lüneburg, vore tro mænd, i rådmændenes
hus i staden Lübeck til vor fulde tilfredshed har oppebåret 6000 mark
lødigt sølv i optalt og afvejet sølv og guld til vort brug af de fromme mænd
broder Didrik v. Stocken, kæmner i Fellin, og broder Henrik Morneweg,
kæmner i Segewold, som optrådte på broder Henrik Tusmers vegne, høj
mester for den hellige Maries orden af det tyske hus i Preussen, og på broder
Goswins vegne, mester for nævnte orden i Livland, samt på alle nævnte
ordensforstanderes og brødres vegne. For disse 6000 mark lødigt sølv er
klærer vi med dette brev nævnte højmester, broder Henrik Tusmer, og
broder Goswin, mester i Livland, forstanderne og brødrene af nævnte orden
for kvit og fri at være, således at vi eller vore arvinger eller efterfølgere
på ingen måde herefter må kræve dem herfor. Til vidnesbyrd herom er
vort segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet i Lübeck i det
Herrens år 1347 dagen før apostlene Petrus’ og Paulus’ dagi nærværelse af
de gode mænd rådmændenes mestre1) og rådmændene i staden Lübeck,
nemlig Henrik Pape, Sigfred v. d. Brügge, Konstantin og Herman v.
Wickede, samt broder Adam, kommendator i Wismar, broder Henrik
Rechter, vicekommendator i Danzig, og mange andre troværdige mænd.

V

1) d.v.s. borgmestrene.
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1347. 29. juni. Lübeck.

Henrik Pape og Herman v. Wickede, borgere i Lübeck, vidimerer kong Valdemars
brev af 1347 28. juni.

29. juni 1347

Nr. 367

Afskrift i Königsbergarkivet.

i, Henrik Pape og Herman v. Wickede, borgere i Lübeck, erkender
med dette brev og bevidner, at vi har set og hørt den kvittering blive
læst op, som den glorværdige fyrste herr Valdemar, konge af Danmark,
har givet den agtværdige mand, broder Henrik Tusmer, højmester for St.
Mariaordenen af det tyske hus, hans brødre og hele broderordenen angå
ende 6000 mark lødigt sølv, udbetalt til altnævnte konges brug, hvilket
brev var givet under samme herre konges ægte og ubeskadigede segl og
ord til andet havde denne ordlyd. Vi Valdemar (o.s.v. = nr.365). Til vid
nesbyrd om vor vidimering er vore segl hængt under dette brev. Givet og
handlet i Lübeck i det Herrens år 1347 på apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

V

1347. 29. juni.

367

Uffe Andersen pantsætter gods i Gjerrild til Niels Jensen, hovmester hos hans
broder herr Stig Andersen.
Original i rigsarkivet.

ffe Andersen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg til nærvæ
rende brevviser Niels Jensen, hovmester hos min kære broder herr Stig An
dersen, ridder, med dette brev har pantsat gods i Gjerrild i Djurs Nørre
herred for 12 mark lødigt sølv, hvilket gods Albert Albertsen pantsatte mig
for samme sum, ogat jeg på lovlig vis skal indløse samme gods hos nævnte
Niels inden førstkommende St. Mortensdag for den nævnte sum sølv i rede
penge og lovlig mønt, nemlig groter fra Tours, sterlinger og uangribelige
lybske penninge, med det vilkår, som er aftalt mellem os, at hvis nævnte
gods ikke bliver indløst til nævnte termin, skal Niels selv opppebære ind
tægterne og frugterne af dette gods årligt til nytte for sig, uden at det på
nogen måde afregnes i gældens hovedstol, indtil jeg eller mine rette arvin
ger på lovlig vis indløser nævnte gods af ham eller hans rette arvinger for
den omtalte sum sølv til en St. Mortensdag, som er den rette indløsnings
termin, i hvilket år det nu end sker, således at når nævnte gods skal indløses,
skal jeg give samme Niels varsel otte uger inden føromtalte indløsningsdag.
Ydermere forpligter jeg mig eller mine rette arvinger til, hvis han på nogen
måde mister nævnte gods, og jeg er skyld deri, straks og ufortøvet at betale
ham eller hans rette arvinger hans penge til det nævnte beløb eller fyl-

U

i8*

Nr. 368

6. juli 1347

276

destgøre ham med andet gods, huse og jord, der er jævngodt med dette
gods i indtægter, nemlig 10 øre korn, hvilket han på samme måde skal have
rådighed over til sin nytte, indtil nævnte sum sølv, som før er sagt, lovligt
erlægges ham. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen med min søn
Anders’ segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1347 på apost
lene Petrus’ og Paulus’ dag.

368

1347. 6. juli.

Bo Jensen af Kløvested pantsætter sin gård i Kløvested til Jens Mogensen, johan-

nitermunk i Antvorskov.
Original i rigsarkivet.

o Jensen af Kløvested til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender i sandhed at stå i skyld og gæld til den gode
og hæderlige mand broder Jens Mogensen for otte mark sølv, nemlig i
groter og gode sterlinger, som skal betales til nu førstkommende Mortens
dag. For dette sølv pantsætter jeg ham med dette brev min gård i Kløve
sted med alle dens tilliggender, rørligt og urørligt, på den aftalte betin
gelse, at hvis jeg ikke betaler fornævnte sølv til nævnte termin, da skal for
nævnte broder Jens eller hans prior i Antvorskov hvert år oppebære frug
terne og indtægterne af fornævnte gods, uden at de må fraregnes i gældens
hovedstol, indtil jeg eller mine arvinger lovligt indløser godset. Til vid
nesbyrd herom har jeg ladet mit segl tillige med segl tilhørende de gode
mænd Evert og hans broder Konrad Moltke, væbner, herrerne Peder Jen
sen, præst i Dalby, Jens, sognepræst ved Borup kirke, og Mads Nielsen af
Ørsted hænge under dette brev . Givet i det Herrens år 1347 på ottende
dagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

B
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1347. 8. juli1). Lübeck.

Henrik Pape, borgmester, og Herman v. Wickede, rådmand i Lübeck bevidner, at

kammermestrene på borgene Fellin og Segewold på ordensmesteren Goswin af
Herikes vegne i Lübeck i deres nærværelse har udbetalt 6000 mark sølv til Henrik af

Lüneburg, kansler, og væbneren Nicolaus Hahn, råd hos kong Valdemar 4. Atterdag,

for købet af landet Reval.
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Nr. 370

Original i Stockholm.

i Henrik Pape, borgmester, og Herman v. Wickede, rådmand i byen
Lübeck, ønsker, at det skal være vitterligt for alle, til hvem dette brev
når, og vi bevidner offentligt ved dette brev, at de fromme mænd og ordens
brodre Tidemann v. Stocken, kammermester på borgen Fellin, og Henrik
Morneweg, kammermester på borgen Segewold, i vor nærværelse og med
vor viden, eftersom vi var blevet særligt udsendt af alle vore rådmænd for at
deltage, på den rosværdige mand herr Goswin v. Herikes vegne, de tyske
brødres ordensmester i Livland, i byen Lübeck uden tøven og efter disses
ønske udbetalte de berømmelige mænd herr Henrik, kaldet v. Lüneburg,
kansler, og Nicolaus Hahn, væbner, råd hos den berømmelige fyrste, herr
Valdemar, de Danskes og Venders konge, 6000 mark lødigt sølv i rede penge,
nemlig i lybske sølvpenninge og lødigt sølv, stemplet med Lübecks mærke,
og desuden guldgylden af flandersk vægt til brug for den fornævnte herre
konge af Danmark for købet af landet Reval, således at de fuldstændigt til
fredsstilledes ved denne betaling af fornævnte sum og fremførte deres tak
over for samme betalere. Angående denne betaling overgav ligeledes nys
nævnte modtagere af pengene fornævnte betalere af samme penge kvit
teringsbrev2), beseglet med fornævnte herr konges segl, til tegn, vidnesbyrd
og sikkerhed og erklærede i oftnævnte herre konges navn ovenomtalte herr
ordensmester og alle hans ordens præceptorer og hele ordenen eller brød
rene for fuldstændigt kvit og fri for ovenforomtalte sum. Til vidnesbyrd om,
at vi således har været til stede, er vore segl hængt under dette brev. Givet
i Lübeck i det Herrens år 1347 søndagen næst før St. Margrete dag.

V

1) Margrete dag falder i Tyskland på den 13. juli og i Danmark på den 20. juli. Da
brevet er udstedt i Lübeck skal der sikkert regnes med 13. juli. — 2) se nr. 365; både
nr. 365 og nr. 369 er skrevet med samme hånd.

[1347p). 12. juli. Segeberg.

370

Grev Henrik 2. af Holsten beklager sig hos Lübeck over, at kong Valdemar af Dan

mark angriber Holsten fra Lübecks område.

Original i Liibeckarkivet.

enrik, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, med venskabelig
hilsen tilforn.
Vi gør Eder vitterligt, at kongen og riget Danmarks tjenere og mænd fra

H
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Eders stad Lübeck hærger os og vore mænd og land med rov, brand og til
fangetagelser, og da (I og) vi ikke ved andet, end at vi står på god fod med
Eder, (og) beder vi Eder om, at I hjælper os til billighed og oprejsning i
denne sag, ligesom vi lover Eder alt godt. Levvel. Skrevet i Segeberg under
vort sekret dagen før Margretes dag. Vi beder om svar.
1) årstallet fremgår af Detmar I 510, der beretter, at kong Valdemar i 1347 med en
hær kom til Lübeck for at undsætte Henneke Hummersbüttel på borgen Stegen (i Holsten),
som blev belejret af grev Henrik, jf. Reinhardt, Valdemar Atterdag 156 og Mantels,
Marquard v. Westensee 157 flg. (Beiträge z. Lüb.-Hans. Gesch.).

371

1347. 14. juli. Güstrow.

Overenskomst mellem Nicolaus 3. og Bernhard 3. af Werle om deling af deres
lande, dog således, at Nykøbing, landet Falster og Grimmen skal forblive i fælles be

siddelse.
Original pd nedertysk i Schwerinarkivet.

Guds navn, amen. Vi, junkerne Nicolaus og Bernhard, brødre, af Guds
nåde herrer af Werle, bevidner og erkender offentligt med dette brev,
at vi efter vore tro mænds råd har skilt og delt vore lande, og enhver af os
skal med sine efterkommere holde fast ved de lande og ved den deling, som
herefter står skrevet:...... Fremdeles Nykøbing og landet Falster og Grim
men, stad og land, det tilhører og skal forblive under os begge; afkastninger og indkomster derfra skal vi dele ligeligt. Dette er forhandlet og sket i
Güstrow efter vor Herres byrd 1347 om aftenen før apostlenes adskillelse.

372

1347. 25. juli. Ribe.

Biskop Peder af Ribe skøder gods i Nørrejylland samt på Rømø til Ribe bispestol
til afholdelse af to daglige messer samt yderligere en ugentlig for ham og hans efter
følgere som bisper.
Original i rigsarkivet.

agister Peder, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette
. brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle1), at vi med dette brev erkender, at vi til Ribe
kirke og bispestol frit og til evig og retmæssig besiddelse har skødet alt vort
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gods i Krogshede, Brørup og Kolstrup mark i Bøvling sogn, alt vort gods i
Kragelund med alle dets tilliggender i Hjerm sogn, en gård i Vemb sogn,
en gård i Navr sogn i Krunderup, alt vort gods i Rønbjerg sogn, en gård
kaldet Lundhede i Estvad sogn, alt vort gods i Estrup med alle dets tillig
gender, med alt vort andet gods og med alle vore skove i Malt herred og alt
vort gods på Rømø, som på en eller anden måde er tilfaldet os ved arv eller
køb, på slig betingelse, at efter vor død skal den til enhver tid værende
biskop i Ribe, biskop efter biskop, hver dag året rundt til evig tid lade af
holde to messer til frelse for vor og sin sjæl, den ene om den hellige Anna,
vor frues, Guds moders moder, i hendes eget kapel, bygget af den ærvær
dige fader, herr Jens Hee, biskop af Ribe — from ihukommelse — og den
anden i selve Vor Frue kirke i Ribe skiftevis om alle helgener, nemlig på
alle søndage, tirsdage og torsdage, og for alle afdøde troende, nemlig på
alle mandage, onsdage og fredage, men på alle lørdage for vor glorrige frue,
jomfru Maria, til hvis tjeneste lørdagene af mange grunde især er bestemt,
dog under forbehold af den betingelse, at der til evig tid bør holdes en
messe om alle helgener een gang hver uge, nemlig på den ugedag, på hvil
ken allehelgensdag træffer at falde det enkelte år. Præsterne, som til hver
en tid af kantoren antages til at holde de nævnte messer, skal bispen lønne
af sine egne midler. Hvis fornævnte gods, som vi som ovenfor anført alle
rede har skødet, på en eller anden måde afvindes bispestolen og kirken,
hvad vi ikke vil tro, så vil vi, at vore arvinger af den til den tid værende
biskop skal tvinges til opretholdelsen af de nævnte evige messer. Og for at
denne vor frelsebringende bestemmelse ubrydeligt må blive overholdt, vil
vi med råd og samtykke af vore kære sønner, herr Åstred, ærkedegn, og de
øvrige herrer kanniker ved samme vor kirke, at så ofte nævnte Ribe kirke
berøves sin styrer, og kannikerne sammenkaldes til valg af den nye biskop,
skal enhver af kannikerne, før der skrides til valg, aflægge ed på, at han,
hvis valget træffer ham, skal lade afholde de fornævnte messer uden ind
skrænkning så længe han lever, således som det ovenfor udtrykkeligt er
sagt. Til vidnesbyrd herom og til større vished har vi ladet vort store segl
tillige med seglet tilhørende vort kære kapitel, som gav sit samtykke til alt
dette som ovenfor nævnt, samt staden Ribes segl hænge under dette brev.
Givet og forhandlet i Ribe i det Herrens år 1347 dagen før den ovennævnte
St. Annas dag.
1) jf. nr. 373.

Nr. 373
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1347. 25. juli. Ribe.

Biskop Peder af Ribe skøder alt sit gods på Rømø til bispestolen i Ribe til afholdelse

af en daglig messe for ham og hans efterfølgere som bisper.
Original i rigsarkivet.

agister Peder, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev,
hilsen med alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle1), nulevende og fremtidige, at vi med dette brev
erkender, at vi til bispestolen i Ribe frit og til evig og retmæssig besiddelse
har skødet alt vort gods på Rømø, som på en eller anden måde er tilfaldet
os der ved arv eller køb, på slig betingelse, at efter vor død skal den til
enhver tid værende biskop i Ribe, biskop efter biskop, hver dag året rundt
til evig tid til frelse for vor og sin egen sjæl lade afholde en messe om den
hellige Anna, vor Frues, Guds moders moder, i hendes eget kapel, bygget
af den ærværdige fader herr Jens Hee, fordum biskop af Ribe — from
ihukommelse — og at han af sine egne midler skal lønne den præst, som
til enhver tid antages til at holde nævnte messe. Men hvis fornævnte gods,
som vi, som ovenfor anført, allerede har skødet, på en eller anden måde af
vindes bispestolen og kirken, hvad vi ikke vil tro, så vil vi, at vore arvinger
af den til den tid værende biskop skal tvinges til at opretholde den nævnte
evige messe. Og for at denne vor frelsebringende bestemmelse ubrydeligt
må blive overholdt, vil vi, med råd og samtykke af vore kære sønner, herr
Åstred, ærkedegn, og de øvrige herrer kanniker ved samme vor kirke, at
så ofte nævnte Ribe kirke berøves sin styrer, og kannikerne sammenkaldes
til valg af den nye biskop, skal enhver af kannikerne, før der skrides til
valg, aflægge ed på, at han, hvis valget træffer ham, skal lade afholde den
fornævnte messe ud af sine egne midler, så længe han lever, således som det
ovenfor udtrykkeligt er sagt. Til vidnesbyrd herom og til større vished har
vi ladet vort store segl tillige med seglet tilhørende vort elskede kapitel, som
gav sit samtykke til alt dette som ovenfor nævnt, samt staden Ribes segl
hænge under dette brev. Givet og forhandlet i Ribe i det Herrens år 1347
dagen før den ovennævnte St. Annas dag.

M
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1347. 5. august. Esrom.

Nr. 374

374

Abbed Jakob i Esrom beder efter anmodning af abbed Martin og det menige kon

vent i klosteret Eldena abbed Johannes i Citeaux og de øvrige abbeder, forsamlet til
generalkapitel sammesteds, om at tillade klosteret i Eldena at afhænde eller mage
skifte sit gods i Strippau, for at det kan befri sig for tyngende gæld.

Original i Konigsbergarkivet.

roder Jakob, abbed i Esrom, til de ærværdige fædre i Kristus og hans
kære herrer, herr Johannes, abbed i Citeaux, og de øvrige abbeder,
forsamlet til generalkapitel sammesteds, med skyldig og underdanig ærbø
dighed og hilsen evindelig.
Vi ønsker, at det skal være kendt for Eder, elskede herrer, at vi, da vi nylig
i embeds medfør personligt aflagde vort årlige besøg i vort elskede datter
kloster i Eldena, til vor sorg fandt det tynget og trykket af umådelige
gældsbyrder med forpligtelse til ågerrenter; sammen med den ærværdige
fader, herr Martin, abbed, og hele konventet sammesteds, der særligt var
sammenkaldt med dette formål, gav vi os derfor, som naturligt var, om
sorgsfuldt til at overveje dette, og vi begyndte at drøfte og overlægge, hvor
ledes nævnte kloster, tidligere et prydende lem af ordenen, men nu, som
nævnt, nedbrudt og næsten lagt øde af ågerrenternes bundløse dyb og de
øvrige gældsposters overvættes størrelse, på en eller anden måde ved Guds
nåde kunde befris for disse byrder. Efter en indgående drøftelse og om
hyggelig underhandling om ovennævnte spørgsmål fremsatte den samme
ærværdige fader, nævnte klosters abbed, det forslag for os angående noget
gods tilhørende omtalte kloster i Strippau, omkring 100 mil fra klo
stret, om det ikke, da nævnte gods var til mere besvær end gavn for klostret,
fordi det i adskillige år ikke havde oppebåret nogen frugter af det, men
snarere på grund af de uretfærdigheder og vanskeligheder, som de regel
bundne munke, der sendtes derhen, ofte kom ud for, forvoldte adskilligt
bryderi, ville være nyttigst og gavnligst, om man enten solgte dette gods til
en rimelig pris eller mageskiftede det med andet mere nyttigt gods. Da nu
adskillige på dette konvent bekræftede dette, lod vi hver enkelt rådspørge
om hans mening og samtykke, idet vi begyndte med de ældste og i række
følge gik ned til de yngste, og de sagde enigt og enstemmigt uden nogen
modsigelse, at afhændelse eller mageskifte af det nævnte gods vilde være
nyttigt og godt for klosteret i Eldena, og de bad os om at skrive til general
kapitlet angående den stedfundne forhandling og den givne tilslutning.
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Oplyst ved et så klart vidnesbyrd anser vi det derfor for nyttigt, at nævnte
gods i henhold til ovenstående afhændes eller mageskiftes, og vi beder Eder
om, at I slutter Eder til nævnte herre og abbed i Eldenas og hans konvents
opfattelse og værdiges at give dem tilladelse til at afhænde eller mageskifte
nævnte gods på den måde, der forekommer dem mest fordelagtig, således
at de, så vidt det kan lade sig gøre, kan frigøres for de omtalte tyngende
byrder, når de har modtaget købesummen, og hvis de mageskifter det, i
kraft af den formodede fordel herved kan oppebære større frugter end hid
til. Lev vel i den glorværdige jomfrus søn og byd over os. Skrevet i Esrom
på bekenderen Dominicus’ dag i det Herrens år 1347.
1347. 11. august.

375

Peder Eriksen skøder gården Bokestorp til Bosjø kloster på sin bedstefader Mogens
Bramsens vegne.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

ire breve, skrevet samme dato, omhandlende, at Bokestorp gård blev
skødet og skænket til Bosjø kloster af Peder Eriksen på Mogens Bramsens
vegne. Givet dagen efter martyren St. Laurentius’ dag 1347.

F

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ogens Bramsen erkender at have givet sin sønnesøn fuldmagt til at
. skøde en gård i Bokestorp i Hodr sogn til Bosjø kloster på det vil
kår, at Cecilie Gregersdatter skulde have tiende og andre afgifter, men efter
Cecilies død skulde alt tilfalde klostret. Givet 1347 med et segl.

M
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1347. 15. august.

Lars Mikkelsen, kannik i Århus, stifter et alter til ærefor St. Andreas og de 11.000

jomfruer i Århus domkirke.
Afskrift i Århusbogen.

ars Mikkelsen, kannik i Århus, til alle Kristi troende, til hvem dette
J brev når, hilsen evindelig med Gud.
Timelige handlinger plejer at gå til grunde i ælde og glemsel, hvis de
ikke værnes ved skriftligt vidnesbyrd. Derfor vil jeg, at såvel nulevende som
tilkommende med dette brev skal vide, at jeg med samtykke og billigelse
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af den ærværdige fader og min herre, herr Svend, af Guds nåde biskop af
Århus, og af hans hæderværdige kapitel sammesteds til mine synders for
ladelse og til bod for min og mine forældres sjæle har opført et alter af det
gods, Gud har forundt mig, til ære for apostlen St. Andreas og de hellige
11.000 jomfruer i St. Clemens domkirke i Århus, og at jeg til samme har
skødet mit nedenfor nævnte gods, nemlig i Jeksen, i Stilling, og i Blegind,
en gård i Hørning, hvorpå Jens Hågensen bor, med et landbosted samme
steds, hvorpå Jens Hovisen bor, i Hjelmslev herred, og alt mit gods i
Ingerslev i Ning herred med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt, at
besidde efter min død med evig ret på nedennævnte betingelser, at samme
alter efter min død skal have egen kapellan, som hver dag til evig tid skal
holde messe, nemlig om søndagen tidemessen1), om mandagen en messe
for min, min faders og moders og andre afdødes sjæle, om tirsdagen om
apostlen St. Andreas, om onsdagen om de hellige 11.000 jomfruer, om
torsdagen om den helligånd, om fredagen om det hellige kors og om lør
dagen om den hellige jomfru Maria, og at han årligt på dagen for min
årtid skal yde fire skilling sterling til de herrer Århuskanniker, en tønde
godt øl til vikarerne sammesteds og to skilling sterling til de fattige, og at
mine arvinger skal præsentere en af mine brødres sønner, der kan læse og
skrive, er velegnet og kan nyde et beneficium, den ene efter den anden,
så længe der er nogen tilbage, og at succentoren i koret i St. Clemens
kirke i Århus efter disses død skal have nævnte alter mod at holde messerne
og hvert år udbetale pengene på dagen for min årtid, således som det er
nævnt og ud trykt ovenfor i brevet. Jeg vil også, at den til enhver tid væ
rende kantor i Århus skal have beføjelse til over for herr biskoppen af Århus
at præsentere fornævnte succentor —jeg bebyrder nævnte kantors samvit
tighed med ansvaret for ham — til oftnævnte alter, når det bliver ledigt.
Ydermere skal nævnte herr kantor drage omsorg for, at nævnte alters gods
ikke på grund af samme succentors forsømmelse eller skødesløshed nedbry
des, adspredes eller ødelægges, således som han måtte ønske at stå til an
svar for den højeste dommer. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med
segl tilhørende herr Erik Mikkelsen, Torkil Mikkelsen, Jens Mikkelsen,
mine brødre, Knud Eriksen, Jens Rynekød, Mads Stensen, Peder Simon
sen og Jens Bonde hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1347 på
jomfru Marias himmelfartsdag.
1) d.v.s. messen i den form, der hører til en given søndag.
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1347. 15. eller 25. august. Rhodos.

Deodato (di Gozone), stormester for johanniterordenen, opfordrer johanniterne i

Danmark, Norge og Sverige til at støtte ordenen på Rhodos i dens kamp mod tyr
kerne.

Afskrift i johanniterordenens kopibog i La Valetta, Malta.

roder Deodato o.s.v. til vor kære fromme broder i Kristus prioren eller
vore kære fromme brødre i Kristus priorerne af Danmark ogi Dacia1),
Norge og Sverige og til enhver af dem, hvem dette brev når, hilsen med
den glorrige jomfrus søn.
Med faderlig omsorg opmuntrer vi gerne Eders sind til det, ved hvilket I
i kraft af den berømmelse, der falder på den orden, i hvilken I strider for
Gud i det høje, kan opnå det evige godes evindelige løn. Da vi af mange
beretninger har forstået, at I som andre af vore ordensbrødre fører et ros
værdigt levned, er lydige sønner, og på nyttig vis styrer det, der er betroet
vort styre, er vi opfyldt af en vis forundring, fordi det hellige land på den
anden side havet i lange tider ikke har modtaget noget »svar«2) af Eder af
det gods, der tilhører vor ordens fornævnte priorater, og ikke har mærket
til nogen forfriskende hjælp. Vi formener jo, at I, skønt I bor i jordens fjer
neste lande, er vidende om og gennem det bevingede rygte har hørt, hvor
ledes vi tillige med en mængde brødre af nævnte hellige hus og andre vå
benføre folk bor på øen, kaldet Rhodos, og fører stadige krige mod den
kristne tros grummeste fjender, på folkesproget kaldet Tyrkerne, hvis tøj
lesløse, forvovne masser — som i disse tider på mere grusom måde end sæd
vanligt på grund af deres umådelige magt er ophidset mod den kristne
tros bekendere — i den grad har raset mod og angrebet de kristne indbyg
gere på denne side af havet, at hvis ikke den høj hellige herre vor pave og
mange andre rettroende konger og fyrster havde hjulpet dem med krigs
skibe og våbenføre folk, havde de herefter tilintetgjort den rette tro i disse
lande, idet de, der virkede for og var fuldt beskæftiget med at værne den,
blev dræbt i et grueligt blodbad. Da fremdeles vor ordensregel opfordrer os
til værn af nævnte tro og til forbedring af denne verdens hidtidige tilstand,
og da vor ordens gods særligt er skænket til dette brug, bør og kan vi ikke
uden grund undre os over, at I har undladt at sende Eders »svar« til os og
vort konvent på denne side af havet, der er stedt i så stor en nedgang, såle
des som priorer og forstandere over hele verden — ligegyldigt hvilke —
plejer at gøre; og eftersom dette bliver til evig fordærv for Eders sjæle og
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kommer os til ikke ringe skade, og eftersom vi så kraftigt som muligt
ønsker at imødegå begge parters fordærv, påbyder og befaler vi Eder og
enhver af Eder strengt — da vi ikke har anden understøttelse end »svarene«
fra prioraterne i hele verden — at I i den hellige lydigheds navn uden nogen
indvending og indsigelse usvigeligt hvert år udreder »svarene« af nævnte
priorater og lande til forstanderen for vort hus i Flandern, idet I skal vide,
at hvis vi kan kærtegne og klappe Eder som ærbødige og hengivne sønner,
vil vi erfare en faders glæde og ikke være ligegyldig over for Eders ære og
tarv. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette vort brev bestyrke med vor
blybulle. Givet på Rhodos den 15.3) august år (i34)74).
1) den latinske afskrift har: de Dinesmarcha ac Dacie. — 2) »svar« (responsio) er den
tekniske betegnelse for johanniterklostrenes ydelser til stormesteren; oprindeligt svarede
klostrene deres hele årlige overskud, senere dog kun et fikseret belob. — 3) kan også
læses: 25. august. — 4) kopibogen har blot år 7, men da Deodato di Gozone var stormester
fra 1346—53, jf. Delaville le Roulx, Les hospitaliers å Rhodes 1310—1421, 114, må året
være 1347.

1347. 16. august. Stade.

378

Provst Willeke i St. Georgsklostret i Stade meddeler som subeksekutor i striden mel
lem Neumünster kloster og Ludolf Michaelis om sognekirken i Kiel en række stifter
og deres gejstlighed, heriblandt Lund, Slesvig og Odense, at han har banlyst Ludolf

Michaelis, fordi han nægter at efterkomme den dom, der er fældet.
Original i Slesvig.

ilken, provst i St. Georgsklostret i Stade af Præmonstratenserordenen
i Bremen stift, der sammen med sine embedsbrødre, de herrer Hen
rik, provst ved nonneklostret i Preetz i Lübeck stift, og Konrad, sognepræst
i Bishorst i nævnte Bremen stift — hvilke to overdrager ham deres beføj
elser — er udpeget som subeksekutor af den ærværdige mand herr Ray
mund Ysnardi, sakristan ved kirken i Avignon, som for sit vedkommende
af det apostoliske sæde er udpeget som eksekutor af de tre slutdomme, der
er fældet til fordel for provsten og det menige konvent i Neumünster af
St. Augustins orden i samme Bremen stift i den sag, som verserede mellem
omtalte provst og menige konvent på den ene side og Ludolf Michaelis,
klerk i Lübeck, og alle, det vedkom, på den anden om sognekirken i Kiel
i nævnte Bremen stift og dens anliggender, om vurderingen af de indtrufne
udgifter i denne sag og desuden om erstatningen for de frugter, der er oppe-
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båret af denne kirke i Kiel, til alle abbeder, provster, dekaner, ærkedegne,
officialer, almisseuddelere, ledere af klostre, kirker og kapeller eller deres
stedfortrædere, vikarer, alterpræster, præster, gejstlige og offentlige notarer
i Bremen, Köln, Mainz, Trier, Magdeburg, Lund, Lübeck, Ratzeburg,
Schwerin, Kammin, Brandenburg, Havelberg, Verden, Halberstadt,
Osnabrück, Minden, Slesvig og Odense byer og stifter, til hvem dette brev
når, hilsen med Gud og (påbud om) fuld lydighed mod de apostoliske be
falinger ...... Givet i vort kloster i Stade i det Herrens år 1347 dagen efter
den hellige jomfru Marias himmelfart under vort segl.
379

1347. 24. august. Wittstock.

Grev Otto 1. af Schwerin erklærer, at han og markgrev Ludvig af Brandenburg har
indgivet deres stridigheder til voldgiftskendelse af kong Valdemar af Danmark og her

tug Erik af Sachsen-Lauenburg.

Original på nedertysk i Frankfurt,

i Otto, af Guds nåde greve af Schwerin, erkender og bevidner åben
bart med dette brev, at vi med hensyn til alle stridigheder, som vi
havde med den høj bårne fyrste, vor kære herre herr Ludvig, markgreve af
Brandenburg, har sluttet fuldt forlig, både med hensyn til len og til Perleberg,
og har henvist disse spørgsmål til de ædle fyrster vore herrer, herr Valdemar,
kongen af Danmark, og hertug Erik den unge af Sachsen i Lauenburg.
Når de kommer til landet, skal de i løbet af et kvartår derefter træffe en
endelig afgørelse derom. Hvad de da afsiger som ret for begge parter, det
skal vi gensidigt opfylde og fast overholde overfor hinanden. Men hvis
denne konge og denne hertug begge dør, hvad Gud bevare dem for, så
skal det fornævnte være overladt til afgørelse af vor herre, den fornævnte
markgreve selv, ridderen herr Frederik v. Lochen, hans høvedsmand, og
væbneren Nicolaus Hahn. Disse skal også herom træffe endelig afgørelse for
os i løbet af et kvart år derefter..... Givet i Wittstock, år 1347 efter Guds
fødsel på St. Bartholomæus dag.

V

380

1347. 27. august. Vemmenhög herredsting.

Tingsvidne af Vemmenhög herredsting, at Jens Sassersen af Dybäck har frafaldet
alle krav, som han i henhold til et gældsbrev kunde have på arvingerne efter ridderen

Anders Jonsen af Näsbyholm.
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Original i rigsarkivet,

nders, sognepræst i Räng og foged i Vemmenhög herred, Mogens Skå. ning, Åge Jonsen af Gualöv, Jens Absolonsen, Frederik, sognepræst i
Tullstorp, Jens Brodersen, Bent Kandelåg og Erland Andersen til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle nulevende og tilkommende, at i det
Herrens år 1347 mandagen næst efter St. Bartholomæus apostels dag frem
stod den gode mand Jens Sassersen af Dybåck for os på fornævnte Vemmen
hög herredsting og erklærede alle arvingerne efter den velbyrdige ridder,
herr Anders Jonsen, salig ihukommelse, for kvit, fri og fuldstændigt renset
for krav fra ham og hvem som helst af hans arvinger, såvel for det krav,
der er rejst, som for de krav, der i fremtiden vil kunne rejses på grund af det
gældsbrev, som er opsat angående den gæld, som fornævnte Anders Jonsen
var samme Jens Sassersen skyldig, eller på grund af hvilke som helst andre
breve, der berører oftnævnte herr Anders Jonsen af Näsbyholms arvinger,
med undtagelse af samme Jens’ kvitteringsbrev og det brev, der er opsat
angående Kvarn eng. At det er sket på forskrevne måde, erklærer vi med
dette brev over for alle, hvem det vedrører eller i fremtiden kan vedrøre.
Til vidnesbyrd om denne kvittering er vore segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte år, dag og sted.

A
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Kong Magnus af Sverige ansøger pave Clemens 6, om stadfæstelse af hans erhver

velse af Skåne, Halland, Blekinge, Lister og øen Hven og af de derom affattede breve.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles bønfalder han1) om, at I, hellige fader, vil værdiges efter sik
ker viden og med apostolisk myndighed til evindelig bestyrkelse og be
kræftelse at stadfæste nævnte konges landerhvervelser og de derom affat
tede nedennævnte breve, idet han ved virksom flid — såvel ved retmæssigt
købs adkomst som ved anden retmæssig adkomst — har erhvervet de ne
dennævnte lande, nemlig Skåne, Blekinge, Lister, Halland og øen Hven,
som er forbundet med eller grænser op til riget Sverige, af Danmarks konge,
fordum samme landes herre, efter råd af de fornemste mænd og råder hos
samme Danmarks konge og i dennes rige, hvorom der er affattet autentiske
breve2), beseglet med nævnte konges segl. Ordlyden af nævnte breve fore-
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findes her, idet dog originalerne er blevet i hjemlandene på grund af de
risikable rejseruter og farerne på vejene. — Lad det ske ved kansleren, hvis
stadfæstelse bør finde sted, uden at parten stævnes. R(ogerii)3).
1) kong Magnus af Sverige. — 2) se DRB III 1 nr. 386—393. — 3) se DRB III 1
nr. 402 note 3.
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1347. 8. september. Avignon.

Kong Magnus af Sverige ansøger pave Clemens 6. om stadfæstelse af de privilegier,
han har givet As kloster.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

a fremdeles samme konge1) har beriget klostret i Ås af cistercienserordenen, Lunds stift, med adskillige indtægter, privilegier og æres
bevisninger og har ladet sine børn begrave sammesteds og nærer stor hen
givenhed for ovennævnte kloster, bønfalder han Eder, hellige fader, om,
at I vil værdiges med apostolisk myndighed og efter sikker viden at stad
fæste alle privilegier, der er givet og tilstået nævnte kloster af denne konge.
Ordlyden af disse privilegier forefindes her, idet originalerne er blevet til
bage på grund af de risikable rejseruter og farerne på vejene. — Lad det
ske, når blot det i øvrigt står fast på lovlig vis. R(ogerii)2).

D

1) kong Magnus af Sverige. — 2) se DRB III 1 nr. 402 note 3.
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Pave Clemens 6. overdrager Niels Markussen, der er sekretær hos kong Magnus af

Sverige, et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham et ventebrev på en præbende eller
et andet beneficium sammesteds mod, at han ajstår sognekirken i Malmø.

Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Niels Markussen, kannik i Lund, hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds fortjenester, hvorom der hos os aflægges et for Dig
rosværdigt vidnesbyrd, bevæger os til nådig gavmildhed imod Dig. Under
hensyntagen til Dine fornævnte fortjenester og i betragtning af, at vor kære
søn i Kristus Magnus, Sveriges berømmelige konge, ydmygt har bønfaldet
os herom på Dine vegne, som er hans sekretær, ønsker vi derfor at vise
Dig særlig nåde, hvorfor vi med apostolisk myndighed overdrager Dig et
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kanonikat ved kirken i Lund med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved
provision. Hvis en præbende og en dignitet eller et personat eller officium
for tiden er ledige i nævnte kirke, eller når de bliver ledige, og Du (---------)2)
deres ledighed, har besluttet at godtage dem, reserverer vi dem til aposto
lisk (---------)2) vor ærværdige broder ærkebiskoppen og vore elskede søn
ner kapitlet i Lund eller den eller dem, under hvem overdragelsen, provi
sionen, præsentationen af eller al anden rådighed over præbenderne og
digniteterne, personaterne eller officierne ved samme kirke (-------- )2) om
en sådan præbende, en sådan dignitet, et sådant personat eller officium,
undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuld
mægtigede ikke har villet godtage dem. Vi erklærer (-------- )2) strider
herimod, selv om de (---------)2) eller af det apostoliske sæde eller dets lega
ter har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og
præbender og digniteter, personater eller officier ved samme kirke (----—)2) ventebrev på sådanne præbender og digniteter, personater eller officier
i den skal have fortrinsret til at opnå nævnte præbende og dignitet, per
sonat eller officium, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning
i deres ret til at opnå andre præbender og digniteter, personater, officier
eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om fornævnte
ærkebiskop og kapitel eller (-------- )2) og at kanonikater og præbender og
digniteter, personater eller officier i denne kirke og andre kirkelige benefi
cier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision,
præsentation eller anden rådighed (---------)2) i egen person, eller at Du
vides at besidde sognekirken i Malmø, Lunds stift. Men så snart Du i kraft
af dette brev har opnået ukæret besiddelse af en dignitet, et personat eller
et officium med sjælesorg i denne kirke i Lund, er det vor vilje, at Du fuldt
ud skal afstå nævnte sognekirke, som Du som forudskikket besidder, og som
vi erklærer for ledig fra da af. Intet menneske må bryde dette vort overdra
gelses-, provisions-, reservations-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev
eller (-------- )2). Givet i Avignon den 8. september i vort (pontifikats)
sjette år.
1) omtales også i de pavelige supplikregistre. — 2.) for de forkortede formler se nr. 7.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Vdxjo, abbeden i St. Salvatorklostret i

Lodéve og provsten ved kirken i Skara at indføre Niels Markussen som kannik i Lund.
3. Række. II.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder, biskop (Thomas) af Våxjo
og vore elskede sønner abbed (Guillelmus) i St. Salvatorklostret i
Lodève, og provst (Jakob) ved kirken i Skara, hilsen o.s.v.
Vor elskede søn (Niels’) retskaffenheds fortjenester o.s.v. indtil1) ledig
fra da af. Derfor pålægger vi Eder (---------)2) samme Niels eller hans be
fuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i nævnte
kirke i Lund, efter at I (---------)2) anvise samme Niels en sådan præbende
og en sådan dignitet, et sådant personat eller officium, der af os som oven
for omtalt er reserveret ham i samme kirke, hvis sådanne dengang, da vi
foretog reservationen, var ledige sammesteds eller senere blev ledige, eller
så snart de måtte blive ledige sammesteds. I skal fremdeles indføre ham
eller hans befuldmægtigede for ham i faktisk besiddelse af fornævnte præ
bende og dignitet, personat eller officium med sammes ret og tilbehør og
forsvare ham efter indførelsen, idet I skal sørge for, at han eller nævnte
befuldmægtigede for ham tilstedes til denne dignitet, dette personat eller
officium efter gældende sædvane, og at der fuldt ud svares ham af alle frug
ter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af nævnte kanonikat,
præbende og dignitet, personat eller officium, uanset alt det ovenfor an
førte, eller (uanset) om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke (----— )2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 383. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.
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Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebiskoppen af Lund til at udnævne 20 gejstlige,
som Kong Magnus af Sverige udvælger, til notarer.

Afskrift i de pavelige kopibøger.’)

il vor ærværdige broder, ærkebiskop (Peder) af Lund, hilsen.
Den sjældne fromhed og hengivenhed, som vor kære søn i Kristus
Magnus, Sveriges berømmelige konge, nærer over for os og den romerske
kirke, fortjener, at vi gunstigt viser ham den nåde, hvorved han kan vise sig
nådig mod andre. Da der i hans riger og lande, således som den ansøgning,
der blev rettet til os på denne konges vegne, indeholdt, er stor mangel og
stort behov for notarer, bøjer vi os derfor for denne konges bønner i denne
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henseende og tilstår Dig, broder, hvem vi i denne og andre sager nærer
fuld tillid til i Herren, med dette brevs ordlyd fuld og fri adgang til med
apostolisk myndighed at tilstå 20 gejstlige notarembedet, hvem nævnte
konge har ladet udvælge dertil, når blot de ikke er gift og ikke har de hel
lige grader, og hvis Du efter omhyggelig prøvelse finder, at de er egnede,
efter først at have modtaget ed fra hver enkelt af dem i overensstemmelse
med den formular, der er antegnet i dette brev. Men formularen, som en
hver af disse gejstlige skal aflægge ed efter, lyder såleds: Jeg...... , gejstlig,
der ikke er gift og ikke har de hellige grader, vil fra denne time i frem
tiden være tro mod St. Petrus og den hellige romerske kirke og mod min
herre, herr pave Clemens 6., og hans efterfølgere o.s.v. som i formularen
indtil slutningen2). Givet i Avignon den 8. september i vort (pontifikats)
sjette år.
1) omtales også i de pavelige supplikregistre. — 2) edsformularen er trykt i DRB II 4
nr. 319 og hos Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200—1500, 50.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Roskilde, abbeden ved St. Salvatorklostret

i Lodève og provsten ved kirken i Skara efter anbefaling af kong Magnus af Sverige
at indføre Ivan Markvardsen i et kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken

i Schwerin.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Jakob) af Roskilde
og vore elskede sønner abbed (Guillelmus) ved St. Salvatorklostret i
Lodève og provst (Jakob) ved kirken i Skara hilsen o.s.v........ Givet som
ovenfor2).

P

1) både provisions- og eksekutionsbrevet følger de sædvanlige formler. — 2) datoen
er: Givet i Avignon den 8. september i vort (pontifikats) sjette år.

1347. 10. september. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Slesvig ved reservation at overdrage Johan
v. Warendorp, gejstlig i Lübeck, det kanonikat og den præbende ved kirken i Bützow,
som forventes at blive ledige, da indehaveren Everhard Klingenburg agter at indgå

ægteskab.
19*
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder (Henrik), biskop af Slesvig, hilsen og apostolisk
velsignelse.
Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig
nådigt over for dem, hvem deres dyders fortjenester anbefaler hertil. Da
derfor det kanonikat og den præbende ved kirken i Bützow i Schwerin stift,
som vor elskede søn Everhard Klingenburg, kannik ved samme kirke, besad
ved denne kirke, ligesom han stadig besidder dem, om kort tid forventes
at blive ledige, idet samme Everhard agter at indgå ægteskab ved på lovlig
vis at indgå ægteskabsstiftende aftale1), og da det er vort ønske at omfatte
vor elskede søn, Johan v. Warendorp, klerk i Lübeck, som er blevet os anbe
falet på mangfoldig vis for sin retskaffenheds fortjenester, med gunst og nåde
af hensyn til hans ovennævnte fortjenester og at vise ham en særlig nåde,
pålægger vi Dig, vor broder, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du finder, at
nævnte Johan uden videre og åbenbart er egnet hertil, med apostolisk
myndighed skal reservere fornævnte kanonikat og præbende for Din rådig
hed og bestemmelse, at overdrage samme Johan med fuld kanonisk ret
og med al ret og tilbehør, så snart de bliver ledige på ovennævnte eller
enhver anden måde undtagen ved samme Everhards død, idet I strengt
forbyder vor ærværdige broder (Henrik), biskop af Schwerin og vore elskede
sønner i kapitlet sammesteds...... 2) Givet i Avignon den 10. september i
vort pontifikats sjette år.

T

i) gengiver det latinske per uerba legitime de presenti, der angiver, at ægteskabet indtræ
der med øjeblikkelig virkning, i modsætning til per uerba de futuro, jf. DRB II 4 nr.
174 note 2. — 2) herefter fortsættes med den gængse provisionsformel, jf. fx. nr. 7.
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Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Clemens 6. om, at hans kansler Henrik
Vogt må få sognekirken i Wittstock, Havelberg stift, uanset at han besidder sogne
kirken i Saltum og et kanonikat ved kirken i Hamburg.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles bønfalder samme konge1) Eder, hellige fader, om, at I viser
ham særlig nåde med hensyn til hans elskede kansler Henrik Vogts
person, gejstlig i Verden stift, og værdiges ved provision at give samme
Henrik sognekirken, kaldet provstiet, i byen Wittstock i Havelberg stift,
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med alle dens rettigheder og tilliggender, hvilken kirke fra gammel tid
sædvanligivs overdrages verdensgejstlige, og som ved Ottos død, den sidste
verdensgejstlige sognepræst og provst sammesteds, som er afgået ved døden
uden for den romerske kurie, vides at have været ledig — lige som den
stadig er ledig — i så lang tid, at dens overdragelse i følge bestemmelserne
fra Laterankonciliet2) denne gang på lovlig vis er hjemfaldet til det apo
stoliske sæde, omendskønt nævnte sognekirke, kaldet provsti, de facto be
siddes af en vis Bernhard, regelbunden kannik ved kirken i Havelberg af
præmonstratenserordenen, og siges af en biskop af Havelberg at være for
enet med provstens og kapitlets bord ved kirken i Havelberg, dog uden at
det apostoliske sæde har stadfæstet dette, — uanset at samme Henrik vides
at besidde sognekirken i Saltum, Børglum (stift) og et kanonikat med
ventebrev på en større præbende ved kirken i Hamburg, Bremen stift, og
endvidere med alle »uanset« og formålstjenlige bestemmelser samt med
(udnævnelse af) eksekutorer. — Lad det ske R(ogerii)3).
1) Valdemar 4. Atterdag; denne og den følgende supplik er indført i supplikregistret
under datum 1347 11. september. — 2) jf. DRB II 1 nr. 406 note 1. — 3) jf. DRB III 1
nr. 402 note 3.
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Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Clemens 6. om, at Didrik Koesfeld, der

er i hans tjeneste, må få et kanonikat ved kirken i Lübeck og kældermesterembedet
sammesteds med ventebrev på en præbende sammesteds.

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles ansøger samme konge1) om, at I, idet I viser hans elskede
Didrik Koesfeld, gejstlig i Lübeck, der er i hans tjeneste, en særlig
nåde, værdiges ved provision at give ham det kanonikat ved kirken i Lübeck,
hvor der er større, middelstore og mindre og ubetydelige præbender, og des
uden det kældermesterembede ved samme kirke, der er ledigt efter den sid
ste kældermester sammesteds, Andreas Stephanis afkald for nogen tid
siden, og hvis overdragelse denne gang på lovlig vis er hjemfalden til det
apostoliske sæde i følge bestemmelserne fra Laterankonciliet2) — det er et
simpelt officium ved samme kirke, er uden sjælesorg, og dets årlige frugter
overstiger ikke en sum på 20 floriner —, og at I værdiges at reservere en af
de nævnte præbender, der er ledige sammesteds, uanset om den er større,
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middelstor, mindre eller ubetydelig, til apostolisk overdragelse og overgive
den til nævnte Didrik med godtagelse o.s.v.3), uanset de sædvaner og be
stemmelser, hvorved det i samme kirke forordnes, at ingen sammesteds kan
opnå en af de større præbender, medmindre han først trin for trin stiger
fra de ubetydelige, de mindre og de middelstore til de større, eller besidder
nævnte kældermesterembede, medmindre han faktisk som kannik er inde
haver af en af de nævnte præbender, og endvidere med alle »uanset« og
formålstjenlige bestemmelser samt med (udnævnelse af) eksekutorer. —
Lad det ske. R(ogerii)4).
1) jf. nr. 388 note 1. — 2) jf. DRB II 1 nr. 406 note 1. — 3) jf. nr. 7. — 4) se DRB
III 1 nr. 402 note 3.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Roskilde at løse kong Valdemar 4. Atterdag

og hans følge af det band, de har pådraget sig ved at besøge den hellige grav uden

pavens tilladelse.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor ærværdige broder biskop (Jakob) af Roskilde hilsen o.s.v.
Den udmærkede fyrste Valdemar, de Danskes og Venders berøm
melige konge, har meddelt os, at han sammen med nogle af sine fortrolige
for nogen tiden siden, optændt af from glød, har besøgt Herrens grav og andre
kapeller i det hellige land uden at have ansøgt om og opnået det aposto
liske sædes tilladelse hertil2), dog i øvrigt ikke af ringeagt for pavens nøgle
magt, hvorfor de vides at have pådraget sig bandlysningsdomme og andre
straffe, der i almindelighed er rettet imod sådanne personer. Derfor bøn
faldt nævnte konge os ydmygt på egne og sit følges vegne om, at vi barm
hjertigt vilde værdiges i denne sag ved provision at give dem nådig synds
forladelse for fornævnte domme. Idet vi nu betænker den oprigtige hengi
venhed, som samme kong Valdemar vides at nære for os og den romerske
kirke, bøjer vi os for denne konges bønner og befaler Dig, broder, til hvem
vi nærer fuld tillid i Herren, ved denne apostoliske skrivelse og overlader
Dig med apostolisk myndighed ifølge kirkens regler at løse fornævnte
konge og hans følge, hvis de ydmygt beder derom, fra bandlysningsdom
mene og de andre straffe, som de på grund af det fornævnte som forudskik
ke! har pådraget sig, og pålægge enhver af dem frelsebringende bod i for-
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hold til brøden og, hvad der iøvrigt med rette bør pålægges, således som
Du finder det tjenligt til frelse for deres sjæle. Givet i Avignon den 11, sep
tember i vort (pontifikats) sjette år.
1) findes også i de pavelige supplikregistre. — 2) jf. Tangl 341 nr. 153.
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Pave demens 6. overdrager på kong Valdemars ansøgning Johannes Albi, der er i
kongens tjeneste, et kanonikat ved St. Donatians kirke i Brygge og giver ham ventebrev på en præb ende sammesteds.

Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Johannes Albi, kannik ved St. Donatians kirke i
Brygge i Tournai stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Din retskaffenheds og Dine dyders fortjenester, hvorom der hos os aflæg
ges for Dig rosende vidnesbyrd, kræver, at vi omfatter Din person med den
apostoliske omsorgs nåde. I betragtning af Dine ovennævnte fortjenester
samt af hensyn til, at den stormægtige fyrste Valdemar, de Danskes og Ven
ders berømmelige konge, ydmygt har bønfaldet os herom på Dine vegne,
som står i hans tjeneste, ønsker vi derfor at vise Dig særlig nåde, hvorfor
vi med apostolisk myndighed overdrager Dig et kanonikat ved St. Dona
tians kirke i Brygge i Tournai stift med fuld kanonisk ret og giver Dig det
ved provision. Hvis en præbende for tiden (---------)2) vor ærværdige bro
der, (Johannes), biskop af Tournai, og vore kære sønner dekanen og kapitlet
ved samme kirke og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen,
præsentationen af eller al anden rådighed (-------- )2) strider herimod,
selvom de (---------)2) af det apostoliske sæde eller dets legater (--------- )2)
ventebrev på præbender i den (-------- )2) samme biskop, dekan og kapitel
eller hvilke som helst andre (-------- )2) i egen person. Intet menneske
(-------- )2). Givet i Avignon den 11. september i vort pontifikats sjette år.

T

1) findes også i de pavelige supplikregistre. — 2) for de forkortede formler se nr. 7.
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Pave demens 6. pålægger abbeden ved klostret i Brygge, kansleren ved kirken i
Beauvais og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Johannes Albi i et kanonikat

ved St. Donatians kirke i Brygge.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner .., abbed i klostret i Brygge i
Tournai stift og kansler ved kirken i Beauvais, og .., sakristan ved kir
ken i Avignon, hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds og Dine dyders o.s.v. indtil1) i egen person. Derfor
pålægger vi Eder (---------)2) samme Johannes eller hans befuldmægtigede
i hans navn anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirke, efter at I
(-------- )2) samme Johannes denne præbende, der af os som ovenfor om
talt er reserveret ham i nævnte kirke, hvis den dengang (-------- )2). I
skal fremdeles med samme myndighed indføre ham eller nævnte befuld
mægtigede for ham i faktisk besiddelse af fornævnte præbende og dens om
talte ret og tilbehør (---------)2) eller (uanset) om samme biskop, dekan og
kapitel eller hvilke som helst andre (---------)2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 391. — 2) for de forkortede formler se nr. 8.
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Pave Clemens 6. beskikker ærkebiskoppen af Lund til som pavelig kollektor at op

kræve et års indtægt af de kirkelige embeder i Danmark, som er ledige og hvis besæt
telse tilkommer pavestolen, da paven på grund af kuriens pengemangel med gyldighed

for et tidsrum af to år har fornyet ældre forskrifter herom.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

remdeles på samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder)
af Lund.
Idet vi stadig mener o.s.v. med forandring af ordlyden på passende
måde1) Idet vi derfor nærer fuld tillid i Herren til Din trofaste og omsigts
fulde flid, broder, udpeger vi med dette brevs ordlyd Dig til kollektor af de
samme frugter, indtægter og indkomster i Danmarks rige. Af den grund
betror og pålægger vi Dig, broder, ved denne apostoliske skrivelse, at Du
personlig eller ved en eller flere kollektorer eller underkollektorer, der egner
sig ved troskab og evner, og som Du kan udpege når som helst, så ofte og
hvor Du finder det tjenligt, med omhu og iver i vort og fornævnte kammers
navn skal kræve, anmode om og modtage samme frugter, indtægter og ind
komster ifølge ordlyden af denne reservation, anvendelse, forlængelse, ud
videlse, indbefatning, indeslutning og tilføjelse2), idet I skal tugte alle, der
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sætter sig op herimod og er genstridige, hvilken stilling, grad, værdighed,
overordnet stilling eller rang de end indtager, om de end også udmærker
sig ved biskoppelig eller en hvilken som helst anden værdighed, med kir
kens straf under udelukkelse af appel, uanset begunstigelser og apostoliske
breve om eksimering og uanset alle andre begunstigelser og apostoliske
breve, almindelige eller særlige, hvorved Din myndighed og jurisdiktion
på nogen måde kunde hindres eller forsinkes, hvilken ordlyd de end har,
og selv om det skulde kræves, at dette vort brev ord til andet særligt og ud
trykkeligt omtalte dem, eller (uanset) om nogen i fællesskab eller hver for
sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af
interdikt, suspension eller bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke
fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling. Givet i Avignon
den 13. september i vort (pontifikats) sjette år.
1) hovedbrevet findes trykt Dipi. Svec. Acta Cam. I 386 nr. 356. — 2) i modsætning
til tidligere skulde også embeder, hvis indehavere byttede med andre eller som søgte
paven om stadfæstelse af et embede, betragtes som ledige.

1347. 29. september. Roskilde.

394

Peder Mortensen af Skippinge skænker sin svend Niels Pedersen et halvt bol jord i

Flædinge.

Original i den arnemagneanske samling.

eder Mortensen af Skippinge til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg uden nogen anden skødning og til evig og ret
mæssig besiddelse har givet og opladt alt mit gods i Flædinge til nærvæ
rende brevviser, Niels Pedersen, min elskede svend, til gengæld for den tro
tjeneste, han har ydet mig, nemlig et halvt bol skyldjord, som Sakse Sko
mager, borger i Roskilde, havde lejet af mig. Desuden forpligter jeg mig og
mine arvinger til at hjemle samme Niels og hans arvinger nævnte gods, frit
for ethvert krav fra nulevende eller fremtidige. Givet i Roskilde under mit
segls vidnesbyrd tillige med Bo Falks segl i det Herrens år 1347, Mikkelsdag.

P

1347. 29. september.

395

Bo Torbensen, borger i Ringsted, og hans hustru Gyde Nielsdatter afstår en gård

i Fjenneslevmagle til Sorø kloster.

Nr. 395

29. september 1347
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Fire referater i Sorø gavebog.

a'.

en velbyrdige mand Bo Torbensen og hans hustru Gyde — datter af
Niels Jakobsen — der som lån fra tid til anden havde modtaget 40
mark lødigt sølv af klostret, dels i rede penge og dels i andre ting, som de
på det tidspunkt havde stærkt behov for, og som også havde fået noget gods i
Sigersted overladt til deres brug i deres og deres børns levetid, overdrog
klostret deres gods i Fjenneslevmagle, ikke blot som pant for disse penge,
men også som gengæld for brugsretten af godset i Sigersted og tillige som
almisse, idet de for deres, deres børns og deres forfædres synder skænkede
det som ren gave til evig besiddelse, nemlig en gård på 16 ørtug skyldjord
med tre tilhørende tofter og med alle dens andre tilliggender, samt en
skovlod i Døjringe skov, som på folkesproget kaldes Krigskarlslod, idet de
forpligtede sig og deres arvinger til at forsvare og fri det alt sammen over
for hvem som helst, der måtte rejse krav. Fremdeles, eftersom dette gods
i hovedsagen tilhørte fornævnte Gyde, og det af den grund med sandsyn
lighed kunde antages, at der ellers vilde opstå trætte angående det for
nævnte, stadfæstede samme Gyde derfor personligt denne pantsættelse og
gave, idet hun med korporlig ed udtrykkelig gav afkald for sig og sine
arvinger på al ret, som hun ved arv havde til dette gods, og på at rejse
indsigelse om, at hun og hendes ægtemand og børn ikke havde fået de
ovennævnte penge, og at disse ikke var blevet anvendt til bedste for dem
alle sammen, lige som hun i almindelighed gav afkald på al tilflugt til
landets ret og sædvane, hvorved der i fremtiden kunde ske klostret nogen
skade på nævnte gods. I det Herrens år 1347, Mikkelsdag.

D

b-.

o Torbensen, borger i Ringsted, og Gyde Nielsdatter, datter af Niels
Jakobsen, hans hustru, havde fra tid til anden modtaget 40 mark
lødigt sølv som lån af Vor Frue kloster i Sorø, dels i rede penge og dels i
andre ting, som de og deres børn havde stærkt behov for. Endvidere havde
klostret overladt dem noget gods i Sigersted til deres brug i deres og deres
børns levetid, nemlig en brydegård med tilliggende tofter. Til gengæld for
denne særlige velgerning overdrog de deres gods i Fjenneslevmagle til
klostret, ikke blot som pant, men også som evig almisse, idet de uigenkalde
ligt skænkede det for deres, deres børns og deres forfædres synder, nemlig
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en gård på 16 ørtug skyldjord med tre tilhørende tofter, og med alle dens
andre tilliggender, samt en skovlod i Døjringe skov, som på folkesproget
kaldes Krigskarlslod. Endvidere gav de under korporlig ed afkald på at
rejse indsigelse om, at de ikke havde fået de omtalte penge, eller at disse
ikke var anvendt til bedste for dem alle sammen, ligesom de gav afkald
på tilflugt til al anden ret og sædvane i landet, hvorved der kunde ske
klostret skade med hensyn til alt det fornævnte eller dele deraf. Forhand
let i Sorø i det Herrens år 1347, Mikkelsdag.
Cl

en velbyrdige mand Bo Torbensen ejede ved arveret på sin hustru
Gyde Nielsdatters vegne efter sin svigerfader Niels’ død noget gods i
Fjenneslevmagle, nemlig en brydegård med dens tilliggende tofter og 13%
ørtug skyldjord. Denne Bo, der havde modtaget 40 mark lødigt sølv af
klostret som lån til fælles nytte for ham selv, hans hustru og deres børn,
overdrog klostret det fornævnte gods i pant for disse penge. Til betaling
for disse 40 mark sølv og til gengæld for den særlige velgerning, brødrene
i Sorø havde vist ham ved at overlade ham noget gods i Sigersted i hans og
hans hustrus levetid, overdrog han endelig Vor Frue kloster i Sorø den om
talte brydegård i Fjenneslevmagle med tre tofter, som lå til samme gård,
og med agre, enge, græsgange og en skov, som på folkesproget kaldes
Krigskarlslod i Døjringe skov og med alle andre tilliggender som almisse
og til evig besiddelse. I det Herrens år 1347.

D

di

en velbyrdige mand Bo Torbensen og hans hustru Gyde — datter af
Niels Jakobsen — der fra tid til anden havde modtaget 40 mark
lødigt sølv som lån af Vor Frue kloster i Sorø, dels i rede penge, dels i andre
fornødenheder, og som ligeledes havde fået klostrets gods i Sigersted over
ladt til deres brug i deres og deres børns levetid, overdrog klostret deres
gods i Fjenneslevmagle, ikke blot i pant for disse penge, men også som
gengæld for brugsretten af det nævnte gods i Sigersted og tillige som al
misse, idet de for deres, deres børns og deres forældres synder skænkede det
som ren gave til evig besiddelse, nemlig en gård på 16 ørtug skyldjord med
tre tofter til samme gård, tillige med andre tilliggender hertil, samt en
skovlod i Døjringe skov, som på folkesproget kaldes Krigskarlslod, og de

D
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3. oktober 1347
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forpligtede sig selv og deres arvinger til at forsvare og fri det over for en
hver, der måtte rejse krav. Fremdeles, eftersom dette gods i hovedsagen
tilhørte nævnte hustru, og det af den grund med sandsynlighed kunde an
tages, at der i fremtiden vilde blive rejst trætte i anledning af denne hand
ling, stadfæstede omtalte Gyde derfor personligt denne pantsættelse og
gave og gav med korporlig ed udtrykkeligt afkald for sig og sine arvinger
på al ret, som hun ved arv havde til nævnte gods, og på at rejse indsigelse
om, at hun og hendes ægtemand og børn ikke havde fået de ovennævnte
penge, og at disse ikke var blevet anvendt til bedste for dem alle sam
men, ligesom hun i almindelighed gav afkald på al tilflugt til landets
ret og sædvane, hvorved der kunde ske klostret nogen skade i det foranstå
ende. I det Herrens år 1347, Mikkelsdag1).
1) brevets juridiske problemer behandles af Stig luul, Fællig og Hovedlod 206.
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1347. 3. oktober.

Ture Kompan skøder to klædeboder i Næstuediejet på Skanør til Jens Ebbesen

Degn.
Original i rigsarkivet.

ure kaldet Kompan, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender at have
solgt og afhændet mine to klædeboder i Næstvedlejet i Skanør for 20 mark
nye skånske penge og for to stykker »sylphær«1) til den gode mand, nærvæ
rende brevviser Jens Ebbesen kaldet Degn, og skødet dem i hans kjortel
skød at besidde med evig ret, idet jeg erkender, at jeg fuldstændigt har
oppebåret fuld betaling og passende erstatning efter mit forgodtbefindende,
og at jeg er stillet tilfreds hermed. Derfor forpligter jeg mig og mine arvin
ger til at hjemle fornævnte Jens Ebbesen og hans arvinger fornævnte boder
og disse boders grunde samt alle deres tilliggender, nemlig bygninger
og andre tilliggender med hvad navn, de end kaldes, og at fri dem for al
tiltale fra mig, mine arvinger og hvem som helst andre nu eller i fremtiden.
Givet under mit segls vidnesbyrd i det Herrens år 1347 onsdag næst efter
ærkeengelen St. Michaels dag.

T

1) klæde.

3oi

31. oktober 1347

Nr. 398

1347. 4. oktober. Stockholm.

397

Kong Magnus af Sverige skanker biskopsbordet i Våxjo gods i Nattraby og Levalunda i Blekinge.
Vidisse af 1390 i8.juni i rigsarkivet.

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.
Idet vi har vort rige Sveriges værnehelgen, den hellige Sigfrids fortjene
ster i tankerne, ønsker vi at være ham til behag ved fromme gaver, hvor
det er os muligt. Da vi nu betænker, at Våxjo kirke, som samme glorrige
biskop, såvel medens han levede som efter sin død, ved sin ærværdige nær
værelse viste gunst og nåde, ingen besiddelser har nær kysten, og at biskop
pen i Våxjo derfor må tåle mange besværligheder og bekostelige ulemper
under transporten af sine levnedsmidler, skænker og overdrager vi med
kongelig gavmildhed alt vort gods, som vi fordelagtigt har erhvervet af
Peder Andersen og Niels Torstensen i Nåttraby og Levalunda i Blekinge,
med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt, nemlig med huse, agre, enge,
græsgange, skove, lunde, vande, fiskevande, møller og møllesteder og hvad
som helst der ligger dertil, med hvilken benævnelse det end opregnes, til
Våxjo kirke til det biskoppelige bord og overlader det dette fra nu af for
evigt med såvel ejendoms- som besiddelsesret, at holde, besidde og styre,
og vi overdrager det med samme myndighed, idet vi giver og tilstår den
ærværdige fader i Kristus herr Thomas, af Guds nåde biskop i Våxjo, og
hans efterfølgere fuldmagt og ret til at bemægtige sig, styre og besidde
samme gods og mageskifte det efter deres og Våxjo kirkes tarv og disponere
over det på en hvilken som helst anden måde, ganske som det måtte behage
dem, og idet vi ønsker, at fornævnte Våxjo kirke på dette gods må kunne
nyde de samme privilegier, friheder og nåder, som den nyder på sit gamle
gods, som den har siddet inde med og besiddet før kong Birgers kroning.
Givet på Stockholm slot i det Herrens år 1347 på bekenderen St. Franciscus’ dag.

M

1347. 31. oktober. Stehag.

398

Toste Nielsen af Lilla Tvåren afstår sit gods i Mellan Grevie tilfru Cecilie Henriks for 45 mark skånsk og lover at give hende skøde herpå inden 23. november.

Afskrift i Lundebogen.

Nr. 399

31. oktober 1347
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oste Nielsen af Lilla Tvåren til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og tilkommende, at jeg
formedelst 45 mark nye skånske penge har solgt, afhændet og opladt alt
mit gods i Mellan Grevie til nærværende brevviser, fru Cecilie Henriks, at
besidde med rette evindeligt, nemlig en gård, på hvilken Mogens Olufsen
bor, med alle nævnte gårds tilliggender, d.v.s. agre, enge, græsgange, skove,
fiskevande, samt virning og de øvrige indtægter, der hidrører fra nævnte
gods, og med huse, vådt og tørt og alt andet, idet jeg anerkender at have
oppebåret fuld betaling for dette gods. Yderligere forpligter jeg mig og
mine arvinger til på sidste tingdag før førstkommende St. Clemens’ dag1)
at hjemle og fri fornævnte gods for krav fra hvem som helst, nulevende
eller tilkommende, og at skøde det til fru Cecilie eller hendes arvinger. Til
vidnesbyrd herom er mit segl tillige med den gode mand Arvid Svendsens
segl hængt under dette brev. Givet Stehag i det Herrens år 1347 dagen før
allehelgens dag.

T

1) 23. november.
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1347. 31. oktober. Ribe.

Biskop Peder af Ribe pantsætter sit gods i en række syd- og vestjyske sogne til Vor

Frue kirke i Ribe og dens kannikerfor 230 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

agister Peder, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der får dette brev
at se, hilsen med ham, som er alles sande frelse.
Hvad der skal bevares i erindringen under tidernes gang, må betros til
det skrevne brevs vidnesbyrd. Derfor erkender vi med dette brevs ordlyd,
at vi har lånt, at vi som lån har modtaget, og at vi helt efter vor vilje og
forgodtbefindende i rede penge har oppebåret 230 mark sølv såvel af de
penge, der tilhører vor kirke i Ribe, indviet til den hellige jomfru Maria,
som af de penge, der tilhører de ærværdige herrer kannikerne ved samme
kirke, hvem vi elsker i Kristus, hvilke penge skal anvendes til gennemfø
relse af vor pilgrimsrejse til apostlene St. Petrus og St. Paulus’ grave, til
betaling af vore forskellige gældsposter, samt på anden måde til vort brug
og vor tarv og til bestridelse af vore fornødenheder. Idet vi derfor med al
den omhu, som vi kan anvende, på fyldestgørende måde ønsker at be-

M

3°3

[Efter 31. oktober 1347]

Nr. 400

skytte omtalte kirke og kanniker for tab og morarente1) og fuldstændigt at
udelukke enhver tvivl om denne betaling, er det vor vilje, at fornævnte
kanniker og deres efterfølgere og omtalte Vor Frue kirke ud over den skrift
lige forpligtelse skal sikres ved pant, eftersom det er sikrere at støtte sig til
pant end at rette klage mod en person, og vi pantsætter i sandhed alt det
nedenfor anførte gods til oftnævnte kirke og kanniker og stiller det med dette
brev bestemt som pant til dem, nemlig alt vort gods i Jernkær mark med
alle enge, agre og jorder i Vesterenge, vor gård i Heden2) nær Ribe en
halv mil mod nord med alle dens tilliggender og to otting jord i Stens, alt
vort gods i Fårup sogn, alt vort gods i Jerne sogn, alt vort gods i Vester
Nykirke sogn med et landbosted i Gesthede, vor mølle kaldet Gestmølle,
alt vort gods i Øse sogn, alt vort gods i Fåborg sogn, alt vort gods i Kvong
sogn med møllen, på folkesproget kaldet Knurismølle, alt vort gods i Tarp
mark i Brøndum sogn, vor mølle i Hodde, vor mølle i Lyne og alt vort andet
gods såvel i Glibstrup som andetsteds i samme Lyne sogn, vor mølle, kaldet
Thoorbro, i Lydum sogn, et landbosted i Orre sogn, alt vort gods i Skern
sogn tillige med et landbosted i Tarm, hele den del, som vi vides at have i
laksefangsten, som på folkesproget kaldes laksegård, og alt vort gods i
Sønder-Borris sogn tillige med kvæg, virning, fællig og det korn, der al
mindeligt kaldes holdskorn og alle andre tilliggender til alt det fornævnte,
såvel rørligt som urørligt, med hvilke navne de end betegnes, hvilket gods
inden de tre næstfølgende år uden nogen hindring skal indløses for samme
ovennævnte 230 mark sølv, idet den betingelse forudsættes og forudskikkes,
at hvis ovennævnte gods ikke i løbet af de næstfølgende tre og et halvt år
bliver indløst af os eller af vore arvinger for omtalte sum penge, skal
det med det samme, uden at der foretages nogen anden skødning, alt og
hvert, frit tilfalde fornævnte Vor Frue kirke og kannikerne sammesteds,
at besidde med rette til evig tid, således som det ovenfor nys er sagt. Til
vidnesbyrd og sikrere forvaring herfor har vi ladet vort store segl tillige med
staden Ribes segl hænge under dette brev. Givet og forhandlet i Ribe i det
Herrens år 1347 dagen før allehelgensdag.
1) se DRB II 3 167 note 3. — 2) nu Hedegårde i Hjortlund sogn.

[Efter 1347. 31. oktober].
Biskop Peder af Ribe skøder gods til Ribe kapitel.

Ribe kapitels registratur.
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30. november 1347
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remdeles fornævnte1) biskop Peders skøde på gods i Kvongsogn, Lydum
sogn og på en gård i Skern med et bol sammesteds og alt hans gods i
Borris.

F

1) jf. nr. 399.
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1347. 30. november.

Spedalskhedshospitalet i Roskilde kvitterer Niels Manderup og Clara kloster i Ros

kilde for landgilden af dets jord på Flædingemark.

Original i den arnemagnaanske samling.

nders Kål og spedalskhedshospitalet i Roskilde til alle, der ser dette
. brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi erkender fuldt ud af nærværende brevviser Niels
Manderup at have fået og oppebåret to øre korn i landgilde for dette år af
vor jord i Flædingemark, som han sidder inde med på St. Clara klosters
vegne, for hvilket vi giver ham og nævnte klosters nonner fuld kvittering.
Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1347 på apostlen St. Andreas’ dag.

A
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1347. 1. december. Bohus.

Kong Magnus af Sverige tildømmer Anund Hallandsfar gods i Sjdared, som

Trotte i Gråppås havde pantsat, men ikke indløst.
Original i det svenske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi ved dette brev tildømmer den forstandige mand Anund
Hallandsfar noget gods, kaldet Sjoared, til evigt eje, hvilket gods Trotte af
Gråppås offentligt på tinge har opladt ham som pant for 40 mark penge
med en termin, fastsat for indløsningen af fornævnte gods, hvilken termin
slet ikke er overholdt og nu ganske er udløbet; disse 40 mark penge har
samme Trotte udgivet for sine åbenbare forseelser. Vi vil, at denne tildømmelse og dom skal stå uigenkaldelig ved magt uden tiltale fra noget
menneske. Givet i Bohus i det Herrens år 1347 lørdagen efter apostlen
St. Andreas’ dag.

M
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1347. 8. december. Berlin.

403

Markgrev Ludvig af Brandenburg frigør sin svoger kong Valdemar af Danmark
for alle forpligtelser, som denne er ham skyldig for Estland.
Original i rigsarkivet.

i Ludvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz, pfalzgreve ved Rhinen, hertug af Bayern og Kårnthen, det hellige romerske
riges ærkekammermester, greve af Tyrol og Gortz, vil, at det skal være
klart for alle, der ser dette brev, at vi med dette brev lader den høje og
berømmelige fyrste, herr Valdemar, de Danskes konge, være kvit og fri for
enhver ed, hvormed han var forbundet med os, og for enhver tjeneste,
hvortil han var forpligtet over for os, lige som vi omvendt ønsker at være
fuldstændig løst for alle de tjenester, vi har lovet nævnte herr Valdemar,
vor kære svoger, idet salget af landet Reval, som tidligere blev fastlagt og
opsat i brevform mellem os og høj mesteren for den tyske Mariaorden, nu
åbenbart og faktisk føres ud i livet. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort
segl hænge under dette brev. Vidner er de strenge mænd Frederik v.
Lochen, vor høvedsmand, Hasse v. Wedel den ældre, Griffeke v. Grifenberg, Wilhelm v. Bombrecht, mundskænk, riddere, Gereke Wolf sammen
med flere troværdige mænd. Forhandlet i Marienburg, men givet i Berlin i
det Herrens år 1347 lørdagen efter den hellige bekender Nicolaus’ dag.

V

1347. 12. december. København.

404

Dronning Helvig modtager 300 mark rent sølv af kong Magnus af Sverige, som

han skyldte kong Valdemar 4. Atterdag, og giver ham kvittering derfor.
Original i Schwerin.

elvig, af Guds nåde de Danskes og Venders dronning, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at det skal være vitterligt for alle, at vi i vor højtelskede
herre, herr Valdemar, de Danskes konges navn og på hans vegne har oppe
båret og modtaget 500 mark lødigt sølv i rede penge af den berømmelige
fyrste og vor elskede broder1), herr Magnus, af Guds nåde Sveriges konge,
som denne skyldte ham som ret gæld; for denne pengesum lader vi med dette
brev vor nævnte broder, den herre kongen af Sverige, og hans arvinger være
fuldstændig kvit, fri og løst over for vor nævnte herre, over for os og vore

H

3. Række. II.
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Nr. 405

13. december 1347

arvinger samt det danske riges krone. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i København i det Herrens år 1347 dagen
før den hellige jomfru Lucies dag.
1) Helvigs morfader, Henrik 1. af Holsten, var broder til Magnus’s farmoder Helvig,
gift med Magnus Ladelås.

1347. 13. december.

405

Werner, borger i Roskilde, pantsætter en fjerding jord på Flædingemark til Peder

Nielsen af Døjringe for en halv mark sølv.
Original i den arnemagnæanske samling.

erner, borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som tilkommende, at jeg er
kender i sandhed at skylde nærværende brevviser, den velbyrdige mand
Peder Nielsen fra Døjringe en halv mark lødigt sølv, for hvilken jeg med
dette brev pantsætter samme Peder fjerdedelen af et bol jord på Flædinge
mark, tilfaldet mig på lovlig vis med min hustru, at genindløse førstkom
mende Mikkelsdag på den betingelse, at samme Peder såvel i året, hvor
den indløses, som i hvert af de følgende år skal oppebære frugterne og ind
tægterne af nævnte jord, uden at de på nogen måde skal fradrages hoved
stolen. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode
mænd, mine medborgere Jens Jonsen og Sakse Bager, hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1347 på den hellige jomfru Lucies dag.

W

1347. 18. december. Avignon.

406

Pave Clemens 6. pålægger provsten i Slesvig at undersøge striden mellem præsten
Didrik Gotzede i Bremen stift og forskellige lægfolk i samme stift om et økonomisk

mellemværende.
Trykt i Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. (efter original i Kiel).

lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn, provsten i Sles
vig, hilsen og apostolisk velsignelse...... Givet i Avignon den 18.
december i vor 6. pontifikatsår.

C

24- december 1347
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Nr. 408

1347. 22. december. Lund.

407

Jens Andersen af Husie skøder to gårde i Kastberga til Bosjø kloster til afholdelse
af hans og hans hustru Bodils årtid.

Original i det svenske rigsarkiv.

ens Andersen af Husie til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
For at ikke erindringen om begivenhederne i tidens løb skal svinde bort
og forgå, plejer gode mænd i deres visdom at forevige dem ved breve. Alle
skal vide, at jeg frit har givet, testamenteret, opladt og i nærværelse af den
ærværdige fader, herr Peder, ærkebiskop i Lund, helt og fuldt og lovligt
til evig og retmæssig besiddelse har skødet Bosjøkloster mine to gårde i
Kastberga i Sallerup sogn, af hvilke den ene bebos af Peder Hågensen og
den anden af Peder Barkare1), med alle tilliggender hertil, rørligt og urør
ligt, nemlig virning, afgifter, agre, enge, skove, græsgange, vådt og tørt,
intet undtaget på den aftalte betingelse, at efter min og min elskede hustru
Bodils død skal nonnerne sammesteds årligt afholde vor årtid højtideligt i
deres kirke, således at der skal gives en halv mark nye penge af fornævnte
gårdes indtægter til de nonner, som på selve dagen for vor årtid tager del i
messerne og vigilierne, at fordele ligeligt imellem dem. Ydermere forpligter
jeg med dette brev mig og mine arvinger til at hjemle fornævnte kloster
fornævnte gårde med alle deres fornævnte tilliggender kvit og fri for krav
og tiltale fra alle og enhver. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med
segl tilhørende de gode mænd herr Anders, provst i Lund, Torkil Bjørnsen,
kannik sammesteds, og Niels kaldet Gagge, væbner, hængt under dette
brev. Givet i Lund i det Herrens år 1347 dagen efter apostlen St. Thomas’
dag.

J

i) Barkare betyder garver.

1347. 24. december.

408

Borgmestre, magistrater og rådmænd i Bocholt erklærer over for rådmænd og bor
gerskab i Lübeck, at Heine Åhus af den dræbte flensborger Herman Kræmmers slægt

ninge er indsat som befuldmægtiget i drabssagen.
Original i Liibeckarkivet.
20*

Nr. 408
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orgmestre, magistrater1) og rådmænd fra Bocholt2) til de vise mænd og
vore elskede venner, de herrer rådmænd, magistrater og hele staden
Lübecks borgerskab, al mulig venskab og ære.
Vi ønsker, at I, agtværdige mænd, skal vide, og vi erklærer med dette
brev, at vore elskede medborgere Frederik, søn af afdøde Heine, kaldet
Åhus, salig ihukommelse, Hervig v. Creythire, Egbert, kaldet Wiese,
Moritz Cregthing, Egbert v. d. Molen, Egbert v. Holtwig, Henrik v. Wolterdingh, Gerhard, kaldet store Gert, Beringer v. Reval, Johan v. Holtwig,
Henrik Rysbiter, Henrik, kaldet Kodeken, og Johan, hans søn, Heine,
Johan, Bernhard og Gerhard, sønner af Johan Lamsitis, kaldet Konyngpeter, Nicolaus, kaldet Hollandsson, og Vilhelm van der Wege, samme
Heines nærmeste slægtninge og vore venner, i vor nærværelse udnævnte,
indsatte og beskikkede nærværende brevviser, Heine Åhus, ovenomtalte
Heines søn, ligeledes vor medborger, som deres rette og lovmæssige be
fuldmægtigede og særlige sendemand i den sag eller de sager, som de i
fællig eller hver for sig fører eller vil kunne føre eller rejse mod Eder,
Eders stad og Eders medborgere og lejetropper for drabet på Herman
Åhus, med et andet navn kaldet Kræmmer, fordum borger i Flensborg,
søn af førstnævnte Heine og broder til sidstnævnte Heine, nærværende
brevviser, og ovenomtalte Frederik, og desuden lovmæssig slægtning af
vore fornævnte medborgere, han, der siges at være blevet dræbt af Eders
lejetropper nær staden Kiel. Vi giver deres nævnte befuldmægtigede fuld
bemyndigelse, magt og myndighed til i deres navn og i alles navn, hvem
det vedkommer eller kan vedkomme, at forhandle, slutte aftale eller over
enskomst med Eder og afslutte og fuldstændig ende denne sag eller disse
sager på venskabelig vis og desuden til fuldstændigt at erklære Eder, sta
den, borgerne og Eders lejetropper for kvit og fri for dette drab og for et
hvert krav, der måtte rejses eller stilles desangående, og til at gøre alt, som
måtte være nødvendigt og formålstjenligt i denne sag, og som de selv
kunde gøre, hvis de personligt var til stede i Eders nærværelse. Derfor an
råber og beder vi Eder, berømmelige mænd, med kærlige bønner, om, at
I værdiges i gunst og venskab at slutte overenskomst med nævnte Heine,
der som forudskikket er indsat som befuldmægtiget hertil. Når det er sket,
vil I, Eders stad og borgere og Eders fornævnte lejetropper i vore nævnte
medborgeres navn, der, som de forsikrer, anser dette for gyldigt, forblive
kvit og fri for fornævnte drab og alt, hvad der er opstået deraf, således at I
på ingen måde i fremtiden skal udsættes for krav herom fra samme, således

B

309

1347

Nr. 410

som de i vor nærværelse har erklæret; i denne sag kan I nære ubrydelig tillid
til os, hvad vore nævnte medborgere angår. Vi kender ligeledes ikke til no
gen nærmere slægtninge af nævnte dræbte end vore fornævnte medborgere.
Vi vilde også for vort vedkommende lade os nøje og være tilfreds med for
nævnte overenskomst, hvis et sådant drabstilfælde skulde indtræffe hos os.
Til klart vidnesbyrd om alt dette er vor by Bocholts segl på vore fornævnte
medborgeres bøn hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1347
dagen før Herrens fødsel.
1) jf. DRB II 5 nr. 168 note 2. — 2) i Westfalen.

[1347. Efter 24. december]1)

409

Arvinger efter Herman Kræmmer, borger i Flensborg, slutter forlig med staden

Lübeck.

Notits i Lübecks kæmnerbog.

erman af Åhus, kaldet Kræmmer, borger i Flensborg, blev dræbt af
stadens svende, og vi er kommet overens med hans broder Henrik og
hans hustru og hans søns nærmeste slægtninge derved, at vi har betalt denne
60 mark penge, og herom har vi et gyldigt åbent brev, opbevaret af kæm
nerne. Og af disse penge betalte vi straks nævnte Henrik 20 mark penge,
og de andre 40 mark penge skal vi opbevare til brug for Jens, samme
dræbtes søn. Thi således kom hans nævnte moder og farbroder indbyrdes
og vennerne indbyrdes overens. Desuden gav fornævnte søns moder og
farbroder i rådets nærværelse Tidemann Stokflet og Tidemann Kalf be
myndigelse til — dog med rådets samtykke — at anbringe nævnte 40 mark
penge indenfor byfreden2) til brug for omtalte søn.

H

1) jf. nr. 408. — 2) oversættelse af ivicbelde, d.v.s. byens område.

1347.

410

Anders, prior i Dalum kloster, overlader nonnen Heina v. Hoo for hendes livstid

indtægterne af det gods, som hun har købt af Otto Randulvsen, borger i Odense.
Referat af Hamsfort.

Nr. 411

1347
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1347 ... Den velbyrdige jomfru Heina v. Hoo indviedes til fromhedslivet i Dalum og erhvervede sig noget gods på Fyn og købte det af den store
odenseborger Otto Randulvsen, og hun henlagde det til nonneklostret i
Dalums indtægter. Hun beholdt selv brugsretten1) for sin livstid. Anders,
præst og prior for nonnerne, var brevets udsteder og vidne.
1) Hamsfort anvender det romerretlige udtryk ususfructus.

411

1347.

Ringsted kloster overdrager gods på Gavnø til Næstved St. Peders kloster.

Registreret i Næstved St. Petri klosters registratur.

lostret i Ringsted overlod, tilstod og overførte til os noget gods på
Gavnø, som var pantsat dem af Ingvar Nielsen. 1347. Seglet mangler.

K
412

1347.

Anders Drav pantsætter to boder i Næstved til Peder Traveøl.

Registreret i Næstved St. Petri klosters registratur.

nders Drav skyldte Peder Traveøl fire mark lødigt sølv, for hvilke
. han pantsatte ham to boder med deres grundstykker, »tofft«, vest for
St. Peders kirkegård i Næstved 1347.

A
413

1347.

Jens Pedersen af Kopinge skøder sit gods i Baldringetorp til ærkebiskop Peder af

Lund.
Lundegårds registratur (1577).

t gammelt beskadiget skødebrev på pergament, i hvilket Jens Pedersen
i Kopinge skøder ærkebiskop Peder af Lund alt sit gods i Baldringe
torp. Givet 1347.
414

1347.

Herr Jakob Nielsen pantsætter sit gods i Køng til Frænde Pribe for otte lødige
mark.

/1347—67]

3”

Nr. 417

Kalundborgske registratur.

t brev, hvormed Jakob Nielsen, ridder, pantsætter Frænde Pribe alt sit
gods i Kong for otte lødige mark sølv. Givet 1347.

E

1347.

415

Herr Peder Jensen Pilgrim af Hagested pantsætter sit gods i Volborg herred og
hovedgården i Nørre-Jærnløse i Merløse herred til herr Sakse Pedersen.

Vordingborgske registratur.

t brev, at herr Peder Jensen, som kaldes Pilgrim, af Hagested, erkender
at have pantsat herr Sakse Pedersen alt sit gods i Volborg herred på
Sjælland, hvilket er Legerup, møllen i Borrevejle, hovedgården i Nørre
Jernløse i Merløse herred og møllen sammesteds, med alt godsets tillig
gende. Givet i det Herrens år 1347.

E

1347.

416

Mogens Jensens og Esbern Rages gældsbrev til Peder Eskilsen på to mark sølv.
Yngre kalundborgske registratur (1551).

t brev, hvorved Mogens Hansen1) og Esbern Rage bekender at være
Peder Eskilsen to mark sølv skyldige. I det Herrens år 1347.

E

1) registraturen har //azisen = lohannis.

[1347—67]’).

417

Peder Holgersen pantsætter gods i Skåne til Peder Eskilsen.
Yngre kalundborgske registratur (1551).

ogle breve hvormed Peder Holgersen bekender at være Peder Eskilsen
skyldig nogle penge, for hvilke Peder Eskilsen får gods i pant af
nævnte Peder Holgersen.

N

1) I samme registratur (i afsnittet om breve på gods, som 1551 lå til Helsingborg)
findes foruden dette fire andre adkomstbreve for Peder Eskilsen fra årene 1347, jf.
nr. 416, og 1362, 1364 og 1367.

Nr. 418

^347

418

1347.

312

Markvard Rostrup stadfæster, at herligheden af noget gods i Ringfjerding var til
lagt Ring kloster.

Skanderborgske registratur.

arkvard Rostrups stadfæstelsesbrev på herligheden i noget gods i
Ring fjerding, som var indvordet1) under Ring kloster. Givet 1347.

M

1) d.v.s. som Ring kloster havde gjort lovhævd på.

419

1347.

Vidisse af Markvard Rostrups skøde på en gård i Hårup til Vor kloster.
Skanderborgske registratur.

ikkel Pedersen, domprovst, og Peder Jakobsen, official, vidimerer, at
Markvard Rostrup skødede en gård i Hårup i Tyrsting herred til
Vor kloster til evig besiddelse. Givet 1347.

M
420

1347.

Vidisse af Peder Ludvigsens pantebrev af 1345 15. juni på Hald.
1. Viborg stifts registratur, A (1540'erne) :

ørlyng herreds breve: Et gammelt brev på latin, der er en vidisse og
lyder, at Peder Ludvigsen pantsatte Niels Bugge sine to parter i
Hald. Samme brev er indskrevet i Hornum herreds register (Jf. efterfølgende

N

registratur1).

ornum herreds breve: En vidisse på latin, der lyder, at Peder Ludvig
sen har pantsat Niels Bugge de to parter, som tilhørte ham i Hald.
Givet 1347; det findes under Nørlyng herred blandt de øvrige breve an
gående Hald gods.

H

2. Viborg stifts registratur, B (1574) :

n vidisse på latin, at Peder Ludvigsen pantsætter Niels Bugge to parter
i Hald. 13452).

E

1) jf !345 I5- JunL nr- 162. — 2) rettet fra 1347, d.v.s. fra vidissens til det vidimerede brevs årstal, jf. nr. 162.

3^3[ 13471
1347.

Nr. 424
421

Tingsvidne, at herr Oluf, præst i Hornbæk, har skødet Nørregård i Grensten til herr

Lydike.
Mariager klosters registratur.

t vidnesbyrd om, at herr Oluf til Hornbæk sogn har skødet en gård i
I Grensten, kaldet Nørregård, til en mand ved navn herr Lydike.

E

1347.

422

Niels Tuesen pantsætter et bol i Pebertorp til broder Clemens i Antvorskov kloster.

Antvorskov klosters registratur.

/Tiels Tuesen bekender at have lånt 15 mark af broder Clemens, for
5 hvilke han solgte og skødede ham et bol jord i Pebertorp. 1347.

1347.

423

Gødeke Mogensen og Broby pantsætter gods i Venslev til Niels Assersen.

Roskildegårds registratur.

gødeke Mogensen af Brobys pantebrev til Niels Assersen på gods i
J Venslev i Flakkebjærg herred for 12 mark sølv. Givet 1347.

[1347]).

424

Kong Valdemar 4. Atterdag giver herr Stig Andersen kvittering for hans regnskab
som statholder i Estland.
Referat af Hvitfeld.

err Stig Andersen, kongens statholder i Estland, aflagde sit regnskab
fra den første tid og til han blev embedet kvit, og han fik sin gode
kvittering herfor.

H

1) referatet hos Hvitfeld står umiddelbart efter et referat af brevet af 1347 8. decem
ber, jf. nr. 403.

Nr. 425[ 1347—1375]3H
425

[1347—1375].

Kong Valdemar 4. Atterdags stadfæstelsesbrev på en mølle til Evert Moltke.

Roskildegdrds registratur (ca. 1570).

et lille malet skrin findes kong Valdemars stadfæstelsesbrev på en mølle
til Evert Moltke. Givet 1395 O« Hos Flakkebjærg herred (s breve).
1) registraturens årstal må stamme fra en vidisse eller bero på en fejllæsning. Evert
Evertsen Moltke træffes i Danmark fra 1347 og hans slægtning Evert Konradsen Moltke
fra 1365, jf. Adels Årb. 1921, 498—99.

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 hvilken en person forekommer i nærværende bind.
— Ved stednavne er såvidt muligt oplyst deres beliggenhed, for de da
værende 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. ver
denskrig. Udenlandske lokaliteter, 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. = Sønderjyllland syd for den nuværende
grænse. N. = Nørre S. = Sønder V. = Vester 0. = Øster. — forsv. = for
svunden.

PERSONNAVNEREGISTER
A og A

Åge: 1. Å., prior i Randers. 1344: 110. —
2. Å. Jonsen i Fjälkinge. 1346: 280. 1347:
331. — 3. Å. Jonsen af Gualöv. 1347: 380.
Åhus se Heine, Herman.
Åstred, ærkedegn i Ribe. 1347: 372, 373.
Absalon: 1. A. Absalonsen, kannik i Lund.
1345: 175. — 2. A. Rønning, i Gårds h.
1347: 364Adam, kommendator for den tyske orden i
Wismar. 1346: 303, 304. 1347: 365.
Agathe, Agge Tubbesens moder. 1346: 280.
Agge Tubbesen i Naffentorp. 1346: 280.
Agnete, datter af kong Birger af Sverige, nonne
i Slangerup kloster. 1344: 13.
Alamanni se Petrus.
Albert: 1. A. Albertsen (Eberstein). 1344: 73.
1347: 367. — 2. A. Godriksen i Malmø.
1346:280.
Albo, notar i Lunde stift. 1347: 337.
Albrecht: LA. 2. (1.), fyrste af Mecklenburg.
1344: 65, 66, 95A, 97. — 2. A. v. Renten,
borger i Reval. 1346: 246. — 3. A. War
burg, mecklenburgsk ridder. 1344: 95A. —
4. A. v. Westensee, holstensk væbner. 1344:
43, 44, 79, 80. — 5. A. v. Wolfstein, brandenburgsk ridder og råd. 1347: 279.
Aleke, enke efter Herman Kræmmer. 1347:
356.
Algot Bengtsson, væbner og lagmand i Våstergötland. 1344: 94. 1347: 348.
Alkun se Bernhard.
Alsund Jensen, pantsætter gods i Havdrup.
1346: 255.
Aluerstorp se Eggert Alverstorp.
Alwen se Lippold.
Amdi: 1. A. Nak, på Houlbjerg herredsting.
1344: 99. — 2. A. Pedersen fra Åbenrå.
1345: 170.

Anders: I. Gejstlige: 1. A., biskop af Børglum.
1345- *53, ’54» I55> 156. — 2. A., provst i
Lund. 1347: 407. — 3. A., prior i Odense.
1345: 153. — 4. A., prior i Dalum. 1347:
410. 5. A. Nielsen, sakristan i Roskilde.
1346: 225. — 6. A. Hallandsfar, kannik i
Lund. 1344: 30, 31. 1345: 147. — 7. A. Kål
(Cool), forstander for spedalskhuset i Ros
kilde. 1347: 401. — 8. A. Stephani, kælder
mester ved kirken i Lübeck. 1347: 389. —
9. A. præst i Rang, foged i Vemmenhög h.
1347: 380. — 10. A. Bunkeflo, hr. (vistnok
præst): 1345: 147. — 11. A., hr. (vistnok
præst), bevidner et brev af hertuginde In
geborg. 1346: 301. — 12. A., præst, Jens
Käs’ klerk. 1344: 52.
II. Verdslige: 1. A. Andersen, i Vendsyssel.
1345: 126. 1347: 322. — 2. A. Attesen, be
tænkes i Niels Bunkeflos testamente. 1346:
280. — 3. A. Drav, borger i Næstved. 1347:
412. — 4. A. Ingvarsen, bevidner skøde på
gods i Havdrup. 1346: 255. — 5. A. Jakob
sen, på Djurs Nørre herredsting. 1345: 165.
— 6. A. Jensen af Bodum. 1344:43. — 7. A.
Jonsen af Nåsbyholm, ridder. 1347: 380. —
8. A. Kå, på Langeland. 1345: 136. —
9. A. Nielsen, »ridemand«. 1344: 12. —
10. A. Ovesen, væbner. 1344: 26, 27. —
11. A. Ovesen, har pantsat gods til Gerlak
Frie. 1344: 92. — 12. A. Pedersen af Grans
lev. 1344: 12, 26, 27, 52, 57, 99. — 13. A.
Rode, estnisk vasal. 1345: 149, 190. —
14. A. Skomager (Sutor), fæster i Tostarp.
1346: 239. — 15. A. Turesen, i Gårds h.
1347: 364. — 16. A. Tyresen i Hököpinge
1347: 364. — 17. A. Uffesen (Hvide) 1347:
367.
Anselm, kantor i Slesvig. 1345: 187.
Anton v. Piessen, kannik i Lübeck. 1344: 59.
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Anund—Bo

Anund: 1. A. Hallandsfar, får tildømt gods i
Halland. 1347: 402. — 2. A. Sture, svensk
ridder. 1344: 86, 94.
de Aquila se Jakob.
de Aquino se Thomas Aquinas.
Arine: 1. A. Olufsdatter, enke efter hr. Peder
Grubbe. 1344: 15, 16. — 2. A., enke efter
hr. Peder Vendelbo: 1347: 336.
Arnold: 1. A. provst i Lubeck. 1346: 263. —
2. A., magister og kammermester ved kurien.
1344: 96. — 3. A. Levetzow, mecklenburgsk
væbner. 1344: 65, 66. — 4. A. Plate, estnisk
væbner. 1346: 233.
Artemye Pametym, russer. 1345: 178.
Arvid: 1. A. Lindormsson, gælker i Skåne.
1345: *52. 1347: 348. — 2. A. Sture, svensk
adelsmand. 1345: 152. — 3. A. Svendsen,
medbesegler Toste Nielsen af Lilla Tvårens
skøde. 1347: 398.
Asgot Nielsen, i Himmersyssel. 1344: 12, 102.
Asser: 1. A.,fhv. biskop af Viborg. 1346: 306.
— 2. A. Grubbe, væbner. 1344: 77. — 3. A.
v. Nienhove (de Noua Guria), estnisk vasal.
1345: 121. 1346: 245. — 4. A. Nielsen, fæ
ster i Remmarlov. 1346: 271. — 5. A., fæ
ster i Harrested. 1344: 77.

B
Båd se Torsten.
Bager se Lars, Sakse.
Bagge se Peder.
Baldwin, anklaget for mord i Reval. 1346:
285.
de Barbuto se Laurentius.
Barker se Peder.
Barn se Jens Barnsen.
Barnekow se Godskalk, Henneke, Henrik,
Raven, Reimar og Ulrik.
Barnim 4., hertug af Stettin-Wolgast, 1346:
243Barsbek se Henrik.
Behr se Lippold.
Bekeshovede se Henrik.
Belster se Bennike.
Ben se Jon.
Benedikt 12., pave. 1344: 18.
Benedikte, datter af fru Elene, Niels Gagges.
1346:280.

Bennike: 1. B. Henriksen, kannik i Lund.
1344: i9> 38- 1345: '47, 176. 1346: 238,
239, 280, 305. — 2. B. Belster, har gods i
pant (på Møn?). 1344: 95A.
Bent: 1. B., udvalgt abbed i Tommerup.
1346: 225. — 2. B. Bille, får pant i gods i
Østrup. 1346:288. — 3. B. Kandelåg i Vemmenhög h. 1347: 380. — 4. B., fæster i
Østrup. 1346: 288.
Beringer: 1. B. Heile, brandenburgsk marsk.
1346: 279. — 2. B. v. Reval, borger i Bo
cholt. 1347: 408.
Bernhard: 1. B. 3., fyrste af Werle. 1344: 65,
66. 1347: 371. — 2. B., kannik i Havelberg.
1347: 388. — 3. B. Alkun, mecklenburgsk
væbner. 1344: 95A. — 4. B. Thoreiden, est
nisk vasal. 1345: 121. — 5. B., søn af Johan
Lamsitis i Bocholt. 1347: 408. — 6. B., glossator, 1346: 280.
Bertel, fæster i Ærst (Lejrskov). 1345—1483:
221.
Bertold: 1. B., præst i Slesvig. 1347: 330. —
2. B. v. Ebenhausen, brandenburgsk køgemester. 1346: 296. 1347: 323, 330.
Bertram Heideby, rådmand i Lübeck. 1346:
304.
Betheim se Henrik.
Bibow se Eggert.
Bille se Bent.
Billingerød se Jakob.
Birger: 1. B., forhen konge af Sverige. 1344:
13.1347: 397. — 2. B. Torkilsen af Gladsax.
1344:46Bisticse se Reimar.
Bjørn: 1. B. Degn, foged i Merløse h. 1344:
98. — 2. B. Elinesen
Kristine. 1344: 36.
Blåfod se Jakob.
Blacke van lun (Klackefan lure), modtager
penge på Otto Schenk v. Schenkendorfs
vegne. 1346: 294.
Blanca, dronning af Sverige. 1344: 94. 1346:
231, 247.
Blok se Gunnulv, Markvard, Thomas.
Blome se Herman.
Bo: 1. B., præst. 1344: 70. — 2. B. Falk af
Vallø, væbner. 1344: 79, 80. 1345: 203.
1346: 259, 260. 1347: 336, 348, 349, 350,
394. — 3. B. Jensen af Kløvested. 1345: 137.

Bode—Dewitz
1347: 368. — 4. B. Løgmand, borger i Ros
kilde. 1344: 95. — 5. B. Pakke, skænker
hovedgård i Ravnstrup til Næstved kloster.
1344: 104. — G. B. Torbensen, adelsmand
og borger i Ringsted. 1347: 395.
Bocle se Wolder.
Bodil: 1. B. ~ Herbert. 1346: 280. — 2. B. ~
Tyge Buzel. 1346: 244. — 3. B. ~Jens An
dersen af Husie. 1346: 280. 1347: 407. —
4. B., søster til priorinde Katerine i Ring
kloster. 1345: 147. — 5. B., får Ravnstrup i
pant af Næstved kloster. 1344: 104.
Bolte Mulart, rådmand i Greifswald. 1344:
5°Bombrecht se Vilhelm.
Bonde: 1. B. Jensen i Bedsted. 1347: 332. —
2. B. Ivarsen i Bedsted. 1347: 332. — 3. B.
Svir, Lø herred. 1344: 23.
Bonde sejens Bonde.
Bonifacius 8., pave. 1345: 180.
Borante Podebusk, rügisk ridder. 1346: 224.
Borken se Gerhard.
Botze se Markvard.
Bove Jensen af ... orthorp (Skåne): 87.
Boye Markvardsen, får gods i Kastrup i pant.
1344—65:115.
Brakel se Henrik.
Brauneck se Godfred.
v. Bremen se Willer.
Breyde se Otto.
Brok se Niels.
Brun se Tyge.
Bruneke v. Kegele, aftervasal i Estland. 1345:
*33’
v. d. Brügge se Sigfred.
Bugislav 5., hertug af Pommern (Stettin-Wolgast). 1344: 79. 1346: 243.
Bugge se Niels.
Buket Johann (!), lybsk borger i København.
1344:100.
Bunkeflo se Anders, Jens, Niels.
Burchard: 1. B., ærkebiskop af Bremen. 1344:
7, 40. — 2. B. v. Dreyleven, ordensmester i
Livland, senere i Estland. 1345: 121, 122.
1346: 283, 289, 290. 1347: 325, 326.
Busche v. Westensee, holstensk væbner. 1344:
43» 44Butze se Niels.
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Buzel se Tyge.
Biilow se Henrik.
Bæger se Jakob, Jens.

G
de Capella sejens Kappelgård.
Cecilie: 1. G., Ovesdatter, nonne i Vissingkloster. 1345: 147. — 2. G., datter af Jens
Galen, nonne i Bosjøkloster. 1347: 364. —
3. G. Gregersdatter, nonne i Bosjøkloster.
1347: 375. — 4. C., nonne i Børringekloster.
1346: 280. — 5. C. Henriks, får gods i Mellan Grevie. 1347: 398. — G. C. Jensdatter,
køber gård i Ljungby. 1344: 90. — 7. C.,
datter af Niels Eriksen af Linde. 1346: 259,
260. — 8. G. i Hindby, søster til Agge Tubbesen i Naffentorp. 1346: 280.
Clemens: 1. G. 5., forhen pave. 1347: 342. —
2. C. 6., pave. 1344: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
18, 19, 30, 31, 39, 40, 41, 58, 59, 63, 93.
1345: 124, 129, 134, 135, 143» I44> J57»
160, 169, 172, 175, 177, 180, 182, 187, 188,
189, 194, 195, 196, 197, 200. 1346: 232,
262, 263, 264, 265, 287. 1347: 335, 338,
339» 34°, 343» 347» 381, 381, 382, 383, 384,
385» 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,
406. — 3. G. Sene, johannitermunk i
Antvorskov. 1345: 212. 1347: 422. — 4.
G., fæster i Østrup. 1346: 288.
Gompan se Ture.
Cool se Anders, Jens, Tormod Kål.
Cregthing se Moritz.
Creythire se Hervig.
Crowel se Henrik, Reinecke.

D
Dal se Mogens, Niels.
Degn se Bjørn, Jens Ebbesen, Tord.
Degn, kirketjener ved St. Mikkelskirke i Lund.
1346:280.
Deodato di Gozone, johanniterstormester.
1347: 377Detlev: 1. D., fhv. foged i Merløse h. 1344:
98. — 2. D. v. Pale, livlandsk væbner. 1345:
122. — 3. D. Wensin, holstensk væbner.
1344:43» 44Dewitz se Otto.
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D idrik—Fo d

Didrik: 1. D. Godzede, præst i Bremen stift.
1347: 406. — 2. D. Holloger, rådmand i
Rostock. 1344: 50. — 3. D. v. Kele, estnisk
vasal. 1345: 201. 1346: 236. — 4. D. Koesfeld, kannik i Lübeck, i kong Valdemars
tjeneste. 1347: 389. — 5. D. v. Stocken,
kæmner for den tyske orden i Fellin. 1347:
365. — 6. D. Tolk, estnisk vasal. 1345: 121,
201. 1346: 245. — 7. D. Tygesen, klerk i
Roskilde stift. 1345: 157. — 3. D. v. Warmestorp, foged i Karkus. 1346: 289, 290. —
9. D. v. Vifhusen, kannik i Lund, Dorpat og
Øsel. 1345: 134, 135. 1346: 287. — 10. D.
Virkes, estnisk vasal. 1345: 121. 1346: 245.
— 11. D. Wrangel, estnisk vasal. 1346: 245.
Dokke se Niels.
Dose v. Godendorp, holstensk væbner. 1344:
43, 44*
Drav se Anders.
Dreus Flotow, mecklenburgsk væbner. 1344:
95A.
Dreyleven se Burchard.
Drukken se Niels, Peder.
Due se Niels Jensen, Peder.
Dus sejens, Malte.
Dusmer se Henrik Tusmer.
Dyrken se Ivar.

E
Ebbe: 1. E., præst i Søndersted. 1344: 98. —
2. E. Klemmensen, skylder Roskilde dom
kirke 7 mark sølv. 1346: 255. — 3. E. Niel
sen, i Vendsyssel. 1345: 126. 1347: 322.
Ebenhausen se Bertold.
Eg se Jens.
Egbert: 1. E. v. Holtwig, borger i Bocholt.
1347: 408. — 2. E. v. d. Molen, borger i
Bocholt, 1347: 408. — 3. E. Wiese, borger i
Bocholt. 1347: 408.
Eggert: 1. E. Alverstorp, holstensk væbner.
1344: 60. — 2. E. v. Bibow, mecklenburgsk
ridder. 1344: 95 A.
Elene: 1. E. ~ Niels Gagge. 1346: 280. —
2. E.
Sune Jonsen. 1346: 305. — 3. E., i
Fossie. 1346: 280.
Eler v. Rantzau, holstensk væbner. 1344: 44.
Elias, kaldet Kort (Breuis), borger i Roskilde.
1346: 291.

Elisabeth, enke efter hr. Karl Pedersen. 1344:
77Else Nielsdatter, har gældskrav på hr. Peder
Vendelbo. 1347: 314.
Engelbert: 1. E., ærkebiskop af Riga. 1344:
8, 40, 41. 1347: 379. — 2. E. Rosen, estnisk
vasal. 1345: 133.
Erik: 1. E. 4. Plovpenning. 1345: 207. 1347:
325- — 2* E. 5. Glipping. 1345: 141, 171.
1347: 325. — 3. E. 6. Menved. 1344: 91.
1345: 179. 1347: 325. — 4. E. 2., hertug af
Sachsen-Lauenburg. 1346: 262. 1347: 379.
— 5. E. Barnumsen, væbner. 1345: 186. —
6. E. Hasenberg, væbner. 1345: 186. — 7.
E. Mikkelsen, hr., broder til kanniken Lars
Mikkelsen. 1347: 376. — 8. E. Nielsen, væb
ner og marsk. 1344: 43. 1345: 126. 1347:
322, 336.
Erland Andersen, Vemmenhog h. 1347: 380.
Esbern: 1. E. Rage, søn af Jens Mogensen.
1345: 217. 1347: 416. — 2. E. Svendsen,
pantsætter gods i Villands h. 1345: 167.
Esger: 1. E. Ebbesen Krog, formynder for
Niels Ebbesens børn. 1347: 322. — 2. E.
Frost, ridder. 1346: 227.
Eskil: 1. E., forhen biskop af Viborg. 1346:
306. — 2. E. Alesen, fæster i Saksild. 1346:
276. — 3. E. Lyng, på Viborg landsting.
1344: 52. — 4. E. Nielsen, betænkes i Peder
Jensen af Nims testamente. 1345: 147. —
5. E. Olufsen, på Sjællands landsting. 1346:
274. — 6. E. Tuesen, Niels Bunkeflos slægt
ning. 1346: 280.
Everhard: 1. E., abbed i Valkena. 1346: 283.
— 2. E. Klingenburg, kannik i Biitzow.
1347: 387. — 3. E. Moltke, væbner. 1347:
368. 1347—75: 425. — 4. E. v. Tois, estnisk
vasal. 1346: 236.
Everlin Jæger af »Torrende«. 1344: 106.
F

Fader Belde, fæster i Ivetofta. 1345: 167.
Falk se Bo, Peder.
Fikke, Vicke: 1. F. Moltke til Wokrente,
mecklenburgsk væbner. 1344: 95A. — 2. F.
v. Rope, livlandsk væbner. 1345: 122.
Flotow se Dreus.
Fod se Peder.

Fole—Gunnar
Fole, fæster i Stiby. 1344: 46.
Frands, Franciscus: 1. F. Jacobi de Aquila,
dr., kannik i Lund, Lübeck og Konstanz.
1345: 124, 182. — 2. F., P. Jensen af Nims
klerk. 1345: 147.
Franz se Jens Jensen.
Fredenbeke se Odvard.
Frederik: 1. F., præst i Tullstorp. 1347: 380.
— 2. F. v. Lochen, brandenburgsk ridder.
1346: 268, 273, 275, 279, 286. 1347: 329,
333, 379, 4°3- — 3- F- v. Öttingen, kejserlig
råd. 1346: 278. — 4. F., søn af Heine af
Åhus. 1347: 408.
Frie se Gerlak.
Friis se Jens, Knud, Niels, Peder.
Frost se Esger.
Frænde Pribe, får pant i gods i Køng. 1347:
414.
Fuglekonge se Ingeman.
Fynbo, betænkes i Peder Jensen af Nims testa
mente. 1345:147.

G
Gagge se Niels.
Galeman, dommer i Reval, 1346: 285.
Galen sejens, Tue.
Gammel se Peder.
Garcias, glossator (omkr. 1290): 1346: 280.
Gaspard, ærkebiskop af Arles. 1344: 39, 169.
Gebhard, kansler. 1344: 22.
Ged sejens.
Genvejr sejens.
Gerding, rådmand i Wismar. 1345: 174.
Gereke Wolf, brandenburgsk råd. 1347: 403.
Gerhard: 1. G. 5., greve af Holsten. 1344: 43,
44, 80. — 2. G. Borken, borger i Ribe.
1346: 237. Omkr. 1346: 320. — 3. G. v.
Lübeck, kannik i Hamburg. 1345: 189. —
4. G. søn af Johan Lamsitis i Bocholt.
1347: 408. — 5. G., kaldet Store Gert, bor
ger i Bocholt. 1347: 408.
Gerlak Frie, borger i Roskilde. 1344:92.1346:
291.
Gertrud, enke efter Henze Lille. 1347: 344.
Gisle Elinason, svensk råd. 1344: 74. 1345:
127.
Glob se Povl.
Glysing se Puke.
3. Række. II
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Godeke Parenbeke, estnisk ridder. 1345: 121
(= Godfred Parenbeke); se også Gødeke.
Godendorp se Dose, Timme.
Godfred: 1. G., provst på Langeland. 1345:
136. — 2. G. Pernau, dekan i Reval. 1345:
181, 201. 1346: 252, 283. — 3. G., greve af
Brauneck, kejserlig råd. 1346: 278. — 4.
G.v. Parenbeke (se også Godeke), estnisk
ridder. 1344:20.1346:245. — 5. G. Pernau,
fætter til nr. 2. 1345: 201. — 6. G., fyr
sterne af Mecklenburgs notar. 1344: 95A.
Godrik Jacobsen, borger i Malmø. 1346: 280.
Godskalk: 1. G. Barnekow, mecklenburgsk
væbner. 1344: 95A. — 2. G. Mule, borger i
Ribe. 1345: 187. — 3. G. Paie, væbner i
Livland. 1345: 122. — 4. G. v. Rantzau,
holstensk væbner. 1344: 43, 44. — 5. G.
Storm, mecklenburgsk ridder. 1344: 95A.
— 6. G. Warendorp, rådmand i Lübeck.
1344:50. — 7. G.Witte (Limbæk). 1344: 44.
Godsvend Jakobsen, fæster i Vellerup. 1345:
191, 198.
Godzede se Didrik.
Gortze se Markvard.
Goswin v. Herike, ordensridder, senere or
densmester i Livland. 1345: 122, 178, 181.
1346: 283, 286, 289, 290. 1347: 333, 365,
369.
Graventop se Henneke.
Gregers: 1. G. Åstredsen, af hænder gods til
Bosjø kloster. 1346: 234. — 2. G. Mogen
sen, ridder. 1344: 57.
Gregor, Gregorius: 1. G. 10, forhen pave.
1347: 337. — 2. G., forhen kardinallegat.
I345J 153Griffeke v. Grifenberg, brandenburgsk ridder.
1347: 403.
Gris se Niels.
Gropen se Hartvig.
Grubbe se Asser, Jon, Niels Pedersen, Peder,
Peder Jensen.
Guido, forhen kardinallegat. 1345: 153.
Guillelmus, abbed i Lodève. 1347: 384, 386.
Gunnar: 1. G., forhen biskop af Viborg. 1346:
306. — 2. G., kannik i Lund. 1345: 147. —
3. G. fra Torrlösa, klerk i Lunde stift.
1345:
— 4* G. Jakobsen, væbner.
1345: 140.
21
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G un nulv — Henrik

Gunnulv Blok, Rinds h. 1345: 204.
Gunnur Sigurdsdatter, sælger gods i Lyngby,
Gårds h. 1344: 90.
Gustav Tunesson, svensk ridder. 1344: 86.
1347:348.
Gutacker se Herman.
Giistrow se Tideman.
Gyde Bo Torbensen, datter af Niels Jakob
sen. 1347: 395.
Gynceke den ældre (Mule af Falkendal), bor
ger i Roskilde. 1344: 22, 92. 1345: 193, 211.
1346:291.
Gynter Thomsen, borger i Lund. 1345: 147.
1346:280.
Gyrith, enke efter fæsteren Jens i I ve tofta.
1345: >67.
Gødeke Mogensen af Broby. 1344: 105. 1345:
137- 1347: 423Gønge se Mogens.

H
Hagen: 1. H., kannik i Lund. 1345: 147, 157.
— 2. H., præst og hertug Valdemar 3.s
kapellan. 1344: 53, 54, 55, 56. — 3. H.,
præst i Skærbæk. 1347: 341. — 4. H., søn af
Knud Porse. 1346: 267, 268. — 5. H. Gødmersen, hr. 1344: 38.
Håkon, notar i Bergen. 1346: 301.
Hahn se Nicolaus.
Hake se Ludolf.
Hakestok |
„ ,
, ? se Tens.
Halestok J
Hallandsfar ses Anders, Anund.
Hallermund se Ludolf.
Halvegge se Jakob.
Hanes Åndes’ sønner, aftervasaller i Estland.
1345: 133Hans se Jens.
Harald Mathiasen, på Sjællands landsting.
1346: 274.
Hartvig: 1. H. Gropen, aftervasal i Estland.
1345: 133. — 2. H. Kirkota, estnisk vasal.
1346: 245. — 3. H. Lunov, i Djurs N. h.
1345: 165. — 4. H. v. Plon, grev Johan 3.s
høvedsmand på Sjælland. 1344: 14.
Hasenberg se Erik, Jens.
Hasse v. Wedel den ældre, brandenburgsk
ridder. 1347: 403.

Haversvorde se Henrik.
Hee sejens.
Heideby se Bertram.
Heile se Berengar.
Heina v. Hoo, nonne i Dalum kloster. 1347:
410.
Heine: 1. H. Åhus, borger i Bocholt. 1347:
408. — 2. H. Åhus, søn af nr. 1. 1347: 356,
408. — 3. H., søn af Johan Lamsitis i
Bocholt. 1347: 408. — 4. H. Vesby, borger i
Roskilde. 1344: 95.
Helene ~ Jakob Roost, ridder. 1345—64:
220; se også Elene.
(Helias), abbed i Saint-Florent-le-Jeune.
1344:96.
Helmold v. Saghe, estnisk ridder. 1345: 201.
1346: 252.
Helperich se Nicolaus.
Helvig, dronning,
Valdemar 4. Atterdag.
1344:13,22, 25. 1346:248, 253. 1347:404.
Hemming: 1. H., ærkebiskop af Uppsala.
1344: 74, 1 o 1.1347: 340. — 2. H., ærkedegn
i Roskilde. 1345: 153.
Henneke: 1. H. Barnekow, mecklenburgsk
væbner. 1344: 95A. — 2. H. Graventop, har
en gård på Falsterbo. 1346: 230. — 3. H.v.
Kegele, aftervasal i Estland. 1345: 133. —
4. H. Limbæk, ridder. 1344: 34, 43. — 5. H.
(Henning) Moltke ~ Kristine. 1345: 210.
— 6. H. Schermer, rådmand i Odense.
1346: 307. — 7. H. Sylow, borger i Ros
kilde. 1344: 92. — 8. H. v. Vecten, hr. er
hverver gods på Fyn. 1344:64, 108. — 9. H.
v. Wreden, hr., erhverver gods på Fyn.
1344: 64, 108.
Henning (se også Henneke): 1. H. Podebusk,
ridder på Rügen. 1346: 224. — 2. H. Pode
busk, væbner, søn af Borante Podebusk.
1346: 224. — 3. H. v. Sagenitz, foged i
Svavsted. 1344: 72. — 4. H. v. Wodenswegen, mecklenburgsk ridder. 1344: 95A.
Henrik: I. Gejstlige: 1. H. Warendorp, biskop
af Slesvig. 1344: 1,20,60,63,72. 1345: 180,
189. 1346: 262. 1347: 343, 355, 387. — 2.
H., biskop af Schwerin. 1347: 387. — 3. H.
Tusmer, højmesterfor den tyske orden. 1346:
273, 275, 278, 279, 284, 286, 289, 290, 294,
296, 303,304-1347:327, 329, 333> 35b 352,

Henrik—Høg
353, 365, 3^6. —
Morneweg, kommendator i Segewold. 1347: 365, 369. — 5. H.
v. Rechter, kommendator i Danzig. 1346:
303, 304. 1347: 365. — 6. H., dekan i Lund.
1344: 19. 1345: 147, 153. — 7. H., provst i
Preetz. 1347: 378. — 8. H. v. Kyritz, domi
nikanerprior i Stralsund. 1347: 342. — 9. H.
v. Betheym, præst og notar i Estland. 1346:
283. — 10. H. Gerhardsen, kannik i Ros
kilde. 1346: 255. — 11. H. Konsov, præst i
Rislev. 1344: 28. — 12. H. af Lüneburg,
præst i Vordingborg, kong Valdemars kans
ler og kapellan. 1346: 273, 303, 304. 1347:
327, 365, 369. — 13. H. Vogt (Aduocatus),
kannik i Hamburg og Havelberg, præst i
Saltum, kong Valdemars kansler og kapel
lan. 1344: 7, 8. 1347: 388. — 14. H., præst i
Nørager. 1344: 69.
II. Verdslige: 1. H. 2., fyrste af Mecklen
burg. 1344: 97. — 2. H. 2., greve af Hol
sten. 1344: 11, 17, 43, 44, 64, 79, 80. 1347:
370. — 3. H. v. Barnekow, mecklenburgsk
væbner. 1344: 95A. — 4. H. Barsbek, hol
stensk væbner. 1344: 43, 44. — 5. H. Bekeshovede, estnisk vasal. 1345: 121. — 6. H. v.
Brakel, estnisk vasal. 1346: 229. — 7. H. v.
Bülow, mecklenburgsk væbner. 1344: 65,
66, 95A. — 8. H. Crowel, estnisk vasal.
1346: 236. — 9. H. Haversvorde, estnisk va
sal. 1345: 121. 1346: 245. — 10. H. Hohen
wart, borger i Wismar. 1345: 173. — 11. H.
Kalkhorst, borger i Lübeck. 1344: 35. —
12. H., kaldet Kodeken, borger i Bocholt.
1347:408. — 13. H. Lechtes, estnisk ridder.
1345: 121, 178. 1346: 245. — 14. H. v.
Lode, estnisk ridder. 1345: 121, 201. 1346:
245. — 15. H. Nielsen, ridder. 1345: 130. —
16. H. Nielsen i Middelsom h. 1347: 358.
— 17. H. Pape, rådmand og borgmester i
Lübeck. 1346: 365, 366, 369. — 18. H. Pe
dersen. 1344: 43 (indledning i Dipi. Dan.).
— 19. H. Rysbiter, borger i Bocholt. 1347:
408. — 20. H. Rise, fra Roskilde stift. 1345:
175. — 21. H. Stettin, rådmand i Wismar.
1345: 173.— 22. H. Sort, »ridemand«. 1344:
12. — 23. H. Stralendorf, mecklenburgsk
væbner. 1344: 95A. — 24. H. Sülten,
rådmand i Wismar. 1345: 174. — 25.
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H. Wolterdingh, borger i Bocholt. 1347:
408.
Henze Lille, forhen borger i Viborg. 1347:344.
Herbert: 1. H., forhen biskop af Viborg.
1346: 306. — 2. H. ~ Bodil. 1346: 280.
Herike se Goswin.
Herman: 1. H., provst i Barvidsyssel. 1344:
72. — 2. H., kannik i Roskilde. 1344: 16. —
3. H. Kristiansen, præst i Ravlunda. 1344:
38. — 4. H. v. d. Molen, kannik i Slesvig.
1344: 59. — 5. H. v. Stein, kannik i Slesvig,
1344: 72. — 5a. H. v. Warendorp, kannik i
Schwerin. 1347: 343. — 6. H. Åhus, kaldet
Kræmmer, borger i Flensborg. 1347: 356,
408, 409. — 7. H. Blome, bevidner et brev af
hertuginde Ingeborg. 1346: 301. — 8. H.
Gutacker, foged i lerwien. 1345: 122. 1346:
283, 289, 290. — 9. H. Lise, rådmand i Ro
stock. 1344: 50. — 10. H. Moorman, borg
mester i Reval. 1346: 245. — 11. H. v.
Pasike, estnisk vasal. 1346: 251, 252. — 12.
H. Risbith, estnisk vasal. 1346: 245, 246.—
13. H. Warendorp, biskop Henrik af Slesvigs broder. 1344: 72. — 14. H. v. Wickede,
rådmand i Lübeck, 1347: 365, 366, 369.
Hermeke Schütt, (borger) i Kalundborg.
1345: 173Hervig Greythire, borger i Bocholt. 1347: 408.
Hildebrand: 1. H., foged i Oberphalen. 1345:
122. — 2. H., prior i Børglum. 1345: 153.
Hildemsem se Johan.
Hinke: 1. H. Kegele, aftervasal i Estland.
1345: 133. — 2. H. Moor, vasal i Estland.
1346: 240. — 3. H. v. Torme, aftervasal i
Estland. 1345: 133.
Hohenlohe se Ludvig.
Hohenwart se Henrik.
Holger Pedersen, provst i Lund. 1345: 147,
153. 1346:271, 280. 1347:339.
Hollandessone se Nicolaus.
Holloger se Didrik, Wennemar.
Holtwig se Egbert, Johan.
Hoo se Heina.
Hval se Torkil og Niels Torkilsen.
Hvas sejens, Lars.
Hviding sejens.
Hyom se Vite.
Høg sejens, Niels Jensen.

Ingeborg—Jens
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Ingeborg: 1. L, hertuginde af Halland og
Samsø. 1346: 267, 301. — 2. I. Monansdatter Niels Plovpenning, norsk frue. 1346:
301.— 3.1., Niels Stigsens faster. 1345: 126.
— 4. I., søster til Bonde Svir. 1344: 23.
Ingefred: 1. I. ~ Tue Galen. 1345: 147. —
2. I., Peder Jensen af Nims niece. 1345:
147.
Ingeman Fuglekonge, betænkes i Niels Bun
keflos testamente. 1346: 280.
Ingemar Karlsen af Bergsjøholm. 1347: 87.
Ingerd: 1. L, enke efter Jens Nielsen af Od.
1345: 142. — 2. I., enke efter Peder Grubbe. 1344: 77.
Ingrid ~ Lars Ulffson. 1346: 261.
Ingvar: 1. I., præst i Tanderup. 1345: 199.
— 2.1. Nielsen, har pantsat gods på Gavnø.
1347:411.
Isarn, forhen ærkebiskop af Lund. 1346: 302.
Isberg se Tyge.
Isnardi se Raymund.
Israel Birgersson, svensk ridder, lagmand i
Uppland. 1344: 101.
Ivan Markvardsen, kannik i Schwerin. 1347:
386.
Ivar: 1. I. Dyrken (Degn?), i Vennebjerg h.
1345: 126. — 2. I. Jensen »fra Jylland«.
1345: 193. — 3. I. Kallesen i Bedsted.
1347: 332. — 4. I. Nielsen, får skøde på
gods i Øster-Allinge. 1347: 328.

J
Jakob: I. Gejstlige: 1. J., biskop af Ribe,
1344: 11, 76, 88. — 2. J. Povlsen, biskop af
Roskilde. 1344: 25, 37. 1345: 120, 153, 154,
155, 156, j58, 172, 175» 179-1346:224,280,
(dekan!), 312. 1347: 342, 348, 386, 390. —
3. J., abbed i Esrom. 1347: 374. — 4. J.,
abbed i Herrevad. 1346: 238, 239. — 5. J.,
abbed i Ringsted. 1345: 153. 1346: 274. —
6. J., provst i Skara. 1347: 384, 386.— 8. J.
Billingerød (Bælingæryth), kannik i Lund.
1346: 280. — 8. J. Esbernsen, kannik i
Lund. 1345: 147. — 10. J. Nielsen, kannik
i Lund. 1345: 175. — 11. J. Halvegge,
munk i Antvorskov. 1346: 226. — 12. J.,

præst i Slesvig. 1347: 330. — 13. J., præst i
Bedsted. 1347: 332.
II. Verdslige: 1. J. Absolonsen (Akselsen,
Ulfeld). 1347: 312. — 2. J. Andersen, foged
i Gårds h. 1344: 90. — 3. J. Blåfod, Venne
bjerg h. 1345: 126. — 4. J. Brodersen, på
Sjællands landsting. 1346: 274. — 5. J. Bæ
ger, væbner. 1346: 242, 260. — 6. J. Gudmundsen, borger i Roskilde. 1346: 274, 291.
— 7. J. Jensen af Markie, ridder. 1345: 132,
194, *95, I96, 197- 1346: 232. — 8. J. Jen
sen, væbner. 1344: 43. — 9. J. Jonsen, fæ
ster i Hofterup. 1345: 176. — 10. J. Karl
sen (Rane). 1344: 77. 1346: 209, 274. —
11. J. Karlsen (Saltensee). 1344: 103.
1345: 202. — 12. J. Karlsen, Nørhald h.
i344: 69- — 13- J- Kobberhest, borger i
Roskilde. 1344: 95. — 14. J. Mikkelsen,
væbner. 1345: 145, 165. — 15. J. Mogensen
(Bild). 1344: 52. — 16. J. Nielsen af Magle
by (Rane), ridder. 1346: 259, 274, 414. —
17. J. Nielsen (Vognsen). 1345: 126. —
18. J. Olufsen, væbner. 1346: 260. — 19. J.
Pedersen, landstingshører på Sjælland.
1346:274. — 20. J. Pedersen, fæster i Kærre
strup. 1345: 142. — 21. J. Puge, væbner.
1344: 21. — 22. J. Roost, ridder. 1345—
64: 220. — 23. J. Rebulli fra Beziers, pave
lig løber. 1345: 157. — 24. J. Troelsen, fæ
ster i Tovstrup. 1346: 276.
Jens: I. Gejstlige: 1. J. Hee, forhen biskop af
Ribe. 1347: 372, 373. — 2. J., forhen biskop
af Reval. 1347: 325. — 3. J. Nyborg, forhen
biskop af Roskilde. 1344: 9. 1347: 342. —
4. J., udvalgt abbed i Allehelgenskloster i
Lund. 1345: 153. — 5. J. Dus, ærkedegn i
Århus. 1345: 147. 1346:276. — 6. J. Jensen
Franz, kantor i Lund. 1345: 147. 1346: 270.
— 7. J. Kappelgård, provst i Roskilde.
1345: !37- 1346: 255. — 8. J., kantor i År
hus. 1345: 153. — 9. J. Friis, kannik i Ribe.
1344: 53, 54, 55, 56. — 10. J. Pedersen,
kannik i Lund. 1345: 175. — 11. J. Bunkeflo, præst i Åkarp. 1346: 266, 280. — 12. J.
Eg, præst i Hviding. 1344: 23. — 13. J. Kå,
præst i Brosarp. 1346: 280. — 14. J. Mo
gensen, munk i Antvorskov. 1347: 368. —
15. J., præst i Borup. 1347: 368. — 16. J.,
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præst i Gunslev. 1345: 129. — 17. J. Tiende
lam, degn, betænkes i Peder Jensens testa
mente. 1345: 147.
II. Verdslige: 1. J. Ågesen, Mogens Bramsens befuldmægtigede. 1346: 295. — 2. J.
Absalonsen (Ulfeld): 1345: 213. 1347: 380.
— 3. J. Andersen af Husie. 1345: 176.
1346: 280.1347: 301,407. — 4. J. Andersen
Rød, borger i Roskilde. 1346: 291. — 5. J.
Barnsen el. Barn, giver Jens Povisen orfejdebrev. 1345: 159. — 6. J. Bentsen afBromma (Hollinger). 1344: 87. — 7. J. Bentsen
(Skadeland): 1344: 26. — 8. J. Bonde, be
vidner et gavebrev af Lars Mikkelsen. 1347:
376. — 9. J. Bosen i Bedsted. 1347: 322. —
10. J. Brandsen, væbner. 1345: 142, 163.
1346:256, 258.1347:324, 358. — 11. J. Brodersen, Vemmenhog h. 1347: 380.— 12. J.
Bæger, får en gård i Avnstrup i pant. 1346:
226. — 13. J. Ebbesen Degn erhverver to
boder på Skanør. 1347: 396. — 14. J. Esgesen, skøder gods i Branderup til Løgum
kloster. 1347: 359. — 15. J. Eskilsen, bor
ger i Lund. 1346: 280. — 16. J. Eskilsen fra
Skærbæk. 1345: 188. — 17. J. Friis, borger i
Roskilde. 1346: 291. — 18. J. Galen, Skåne.
1347: 360, 364. — 19. J. Ged, ridder. 1344:
46. — 20. J. Genvejr (Ulfeld). 1345: 213. —
21. J. Gjordsen, sælger et fed på Falsterbo.
1346: 230. — 22. J. Gunnarsen i Bedsted.
1347: 332. — 23. J. Hågensen, fæster i Hørning. 1347: 376. — 24. J. Hakestok (Hale
stok), Vennebjerg h. 1345: 126. — 25. J.
Hasenberg, ridder. 1347: 308, 317, 318. —
26. J. Hovisen, fæster i Hørning. 1347: 376.
— 27. J. Hvas, på Viborg landsting. 1344:
52. — 28. J. Hviding, ridder. 1344: 43. —
29. J. Hyllesen i Bedsted. 1347:322. — 30. J.
Høg, væbner. 1346: 258. 1347: 324, 358. —
31. J. Ingemansen, fæster i Ennebølle.
1345: 136. — 32. J. Jakobsen (Tornekrans).
1346: 256, 258. 1347: 358. — 33. J. Jakob
sen, fæster i Tovstrup. 1346: 276. — 34. J.
Jonsen, borger i Roskilde. 1346: 291. 1347:
405. — 35. J. Kål (Kool (Rotfeld)), Vend
syssel. 1347: 322. — 36. J. Kås, væbner.
1346: 21, 26, 27, 52, 57. 1345: 130. — 37.
J. Karlsen, har ejet gods i Fågeltofta. 1344:
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46. — 38. J. (Johan) Kristinesen, væbner og

Kong Magnus’ generalofficial i Skåne.
1344: 86, 91, 94, 1 o 1. — 39. J. (Hans) Lar
sen, væbner 1344:13.—J. Larsen Mule,
Sønderhald h. 1347: 328. — 41. J. Lavesen,
bevidner et kongeligt dombrev. 1344: 27. —
42. J. Lavesen i Branderup. 1347: 359. —
43. J. Mikkelsen, broder til kanniken Lars
Mikkelsen i Århus. 1747: 376. — 44. J. Mik
kelsen af Revn. 1345: 165. — 45. J. Mogen
sen (Grubbe) 1344: 105. 1345: 137, 216,
218. — 46. J. Mogensen af Skærsø. 1344:
69. 1345: 165. — 47. J. Mus, Houlbjerg h.
1344: 99. — 48. J. Mørk i Hads h. 1345:
159. — 49. J. Nielsen af Åby (Skåne):
1345: 157. — 50. J. Nielsen Pusel. 1346:
227. — 51. J. Nielsen af Od. 1344: 26.
1345: 142. — 52. J. Nielsen af Tygestrup.
1344: 98. — 53. J. Olufsen, Houlbjerg h.
1344: 99. — 54. J. Ovesen, får gods i pant
af Peder Vendelbo. 1345: 163. — 55. J.
Pallesen, Hads h. 1345: 159. — 56. J. Pe
dersen i Kopinge. 1347: 413. — 57. J. Pe
dersen i Bedsted. 1347: 332. — 58. J. Pe
dersen af Hesede. 1345: 120. — 59. J.
(Hans) Pedersen, borger i Roskilde. 1344:
109. — 60. J. Povlsen (Munk). 1344: 43.
— 61. J. Povlsen i Bedsted. 1347: 332. —
62. J. Rynekød, bevidner gavebrev til År
hus domkirke. 1347: 376. — 63. J. Sassersen af Dyback. 1347:380. — 64. J. Skåning,
Peder Jensen af Nims svend. 1345: 147. —
65. J. Stegers, borger i Roskilde. 1346: 313.
— 66. J. Støber, borger i Roskilde. 1346:
291. — 67. J. Svendsen, fæster i Ørndrup.
1345: 140. — 68. J. Terkelsen i Bedsted.
1347: 332. — 39. J. Tordsen, på Sjællands
landsting. 1346: 274. — 70. J. Troelsen,
Langeland. 1345: 136. — 71. J. Troelsen,
betænkes i Niels Bunkeflos testamente.
1346: 280. — 72. J. Tulesen, hr., har ejet
gods på Varde mark. 1347: 341. — 73. J.
Tygesen, i Ribe stift. 1345: 188. — 74. J.
Ubbesen, borger i Lund. 1345: 167. —
75. J. Valdemarsen fra Slesvig stift. 1344:
96. — 76. J., fæster i Ivetofta. 1345: 167. —
77. J., brygger. 1345: 147.
Johan (se også Johannes): 1. J., biskop af
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Lübeck. 1345: 135, 175. — 2. J., biskop af
Freising. 1345: 135. 1346: 265. 1347:
340. — 3. J. 3., greve af Holsten. 1344: 14,
80. — 4. J. 4., fyrste af Mecklenburg. 1344:
65, 66, 95A. — 5. J., borggreve af Nürn
berg. 1346: 278, 279, 296.— 6. J. v. Hildensem, estnisk ridder. 1346: 229.— 7. J.
Hol twig, borger i Bocholt. 1347: 408. —
8. J.Koss, mecklenburgsk ridder. 1344:
65, 66. — 9. J. Lamsitis, kaldet Konyngpeter, borger i Bocholt. 1347: 408. — 10.
J. Lange, lybsk foged i Skåne. 1344: 35. —
11. J. v. Mekes, estnisk vasal og dommer i
Estland. 1345: 121, 201. 1346: 245, 251,
252. — 12. J. Parenbeke, estnisk vasal.
1345: 121. — 13. J. Pernau, fætter til deka
nen Godfred i Reval. 1345: 201. — 14. J. v.
Piessen, mecklenburgsk ridder. 1344: 95A.
— 15. J. v. Rosen, estnisk vasal. 1345: 133.
— 16. J. Rötger (Rotgheri), kejserlig notar
i Osnabrück stift. 1344: 72. — 17. J. Slaves
torp, aftervasal i Estland. 1345: 133. —
18. J. Ummereiseke, mecklenburgsk ridder.
1344: 65, 66, 95A. — 19. J. Wacke, estnisk
vasal. 1345: 121. 1345: 245. — 20. J. v.
Warendorp, kannik i Bützow. 1374: 387. —
21. J. Vifpörting, borger i Lübeck. 1344:
100. — 22. J. v. Wismar, rådmand i Stral
sund. 1344: 50. — 23. J. Witte, borger i
Reval. 1346: 236. — 24. J. Wolderso, est
nisk vasal. 1346: 245. — 25. J. v. Wyden,
kommendator i Fellin. 1345: 122. 1346:
283, 289, 290. — 26. J. v. Ülzen, kannik i
Lübeck. 1345: 129. — 27. J. v. Üxküll, livlandsk ridder. 1345: 122. — 28. J. Zomer,
stedfortræder for Stig Andersen i Reval.
1346: 285. — 29. J., magister, bevidner
brev af hertuginde Ingeborg i Bergen.
1346: 301. — 30. J., søn af Henrik Kodeken
i Bocholt. 1347: 408. — 31. J., søn af Her
man Åhus i Bocholt. 1347: 408. — 32. J.,
søn af Johan Lamsitis i Bocholt. 1374: 408.
Johannes (se også Henneke, Jens, Johan): 1.
J., kardinal, glossator. 1346: 280. — 2. J.,
ærkebiskop af Edessa. 1345: 168. — 3. J.,
biskop af Tournai. 1347: 391. — 4. J., ab
bed i Giteaux. 1347: 374. — 5. J. Albi
(Albus), klerk i Tournai stift, i kong Valde-

mars tjeneste. 1347: 391, 392. — 6. J. Andreæ, glossator. 1346:280. — 7. J. Maurelli,
pavelig auditør. 1346: 297. 1347: 330. —
8. J. Ricardi, præst i Grevesmuhlen, kannik
i Butzow. 1344: 41, 59. — 9. J. Rigaldi,
dommer ved kurien. 1347: 335.
Jon: 1. J. Ben, præst i Lund. 1345: 147. —
2. J. Bentsen (Skadeland), landstinghører i
Viborg. 1344: 26, 52. — 3. J. Grubbe af
Tersløse. 1344: 77. — 4. J. Gunnildsen i
Herrestad. 1346:280. — 5. J. Iversen (Vind)
af Gram. 1347: 344. — 6. J. Iversen ( =
nr. 5?). 1345—64:220.— 7. J. Nielsen Lille,
kannik i Lund. 1345: 147, 175. 1346: 280.
— 8. J. Nielsen i Bedsted. 1347: 332. — 9.
J. Pedersen, præst i Lund. 1346: 280.
Jordan, præst. 1346: 305.
Josef: 1. J. Botulfsen, kannik i Lund. 1344:
45- 1345 I47> *48. — 2. J. Nielsen, kannik
i Lund. 1345: 147. 1346: 280.
Judas se Niels.
Juliane Ågesdatter ~ Jens Bentsen af Bromma. 1344: 87.
Jyde se Peder.
Jæger se Everlin.

K
Kå se Anders.
Kål se Anders, Jens, Tormod.
Kås sejens.
Kalf se Tideman.
Kalkhorst se Henrik.
Kampe se Tideke.
Kandelåg se Bent.
Kappelgård se Jens.
Karl: 1. K. Assersen, væbner. 1346: 258.
1347: 324, 358- — 2. K. Mogensen, Nørhald h. 1344: 69. — 3. K. Nielsen, gælker i
Skåne. 1346: 231. — 4. K. Nielsen (Hvitfeld) af Hørby. 1344: 98. 1344—65: 115. —
5. K. (Nielsen, Rane): 1344: 77. — 6. K.
Nåskonungsson, svensk ridder. 1344: 74,
86. — 7. K. Pedersen (Saltensee)
Elisabeth. 1344: 77.
Katerine: 1. K., abbedisse i Clara kloster i
Roskilde. 1344:61. — 2. K. priorinde i Ring
kloster. 1345: 147. — 3. K. Klausdotter

Kegele—Køneke
(Krumpen). 1346—96: 311. — 4. K. Timmesdatter ~ Niels Eriksen af Linde. 1346:
259, 260. — 5. K.
Åge Jonsen i Fjålkinge.
1346:280.
Kegele se Bruneke, Hinke.
Kele se Didrik, Tideman.
Kiel se Klaus.
Kirkota se Hartvig.
Kjeld: 1. K., forhen biskop af Viborg. 1346:
306. — 2. K., præst i Ribe. 1346: 257.
Klackefan se Blacke van lun.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af Hol
sten. 1344: 11, 17, 43, 44, 79, 80. — 2. K.
Brunsviksen, borger i Lund. 1346: 280. —
3. K. v. Kiel, ridder. 1346: 274. — 4. K.
Limbæk, ridder, høvedsmand på Sjælland,
drost. 1344: 13, 14, 22, 43, 79, 80. 1345:
120. 1346: 272. — 5. K. Porsfeld, holstensk
væbner. 1344:43, 44. — 6. K. Rutze, mecklenburgsk væbner. 1344: 95A. — 7. K.
Skiernov, væbner. 1345: 165. — 8. K. Skirmer, borger i Ribe. 1346: 257.
Klingenburg se Everhard.
Knud: 1. K., ærkedegn i Lund. 1345: 147,
153. 1346: 280. 1347: 339. — 2. K., forhen
præst. 1344: 91. — 3. K. Eriksen, bevidner
Lars Mikkelsens gavebrev til Århus dom
kirke. 1346: 376. — 4. K. (Knut) Folkason,
svensk ridder. 1344: 86. 1347: 348. — 5.
K. Friis, ridder. 1344: 44. — 6. K. Ivansen,
Hads h. 1345: 159. — 7. K. Nielsen Manderup, ridder. 1346: 300. — 8. K. Nielsen,
Vennebjerg h. 1345: 126. — 9. K. Porse,
forhen hertug af Halland og Samsø. 1344:
93. 1346: 268. — 10. K. Porse, søn af nr. 9.
1346: 267, 268. — 11. K., fæster i Ostra
Skråvlinge. 1346: 266.
Kobberhest se Jakob.
Kodeken se Henrik.
Koesfeld se Didrik.
Kok se Niels.
Konrad: 1. K., præst i Bishorst. 1347: 378. —
2. K. Metzeke, holstensk væbner. 1344: 43,
44. — 3. K. Moltke, væbner. 1347: 368. —
4. K. v. Mylen, notar i Frauenburg. 1346:
283. — 5. K. K. v. Ohal, estnisk vasal.
1346: 236. — 6. K. Preen, forhen høveds
mand i Reval. 1344: 13. — 7. K. v. Weiden-
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burg, i borggreve Johan af Nürnbergs tje
neste. 1346:296.
Konsov se Henrik.
Konstanse, moder til Uffe Pedersen af Egede.
1346: 300.
Konstantin: 1. K., rådmand i Lübeck. 1344:
50, 83, 86. 1347: 365. — 2. K., fæster i Ivetofta. 1345: 167.
Konyngpeter se Johan Lamsitis.
Kort (Breuis) se Elias.
Koss se Johan.
Krage se Ove, Peder.
Kramon se Werner.
Kristian: 1. K., kannik i Lund. 1345: 174. —
2. K. Boelsen i Bedsted. 1347: 332. — 3. K.
v. Scherenbeke, estnisk ridder. 1345: 121,
201. 1346: 245. — 4. K. Stagesen, Venne
bjerg h. 1345: 126. — 5. K. Sture, væbner.
1344: 44.
Kristine: 1. K. Ågesdatter (Andersdatter?),
priorinde i Bosjø. 1346: 295. — 2. K., ab
bedisse i Rackeby. 1347: 348, 349. — 3. K.
Ættasdatter i Vintrie. 1346: 280. — 4. K.
Tulesdatter, betænkes i Peder Jensen af
Nims testamente. 1345: 147. — 5. K. ~
Eskil Thomsen. 1345: 147. — 6. K. ~ Lars
Truedsen. 1346: 276. — 7. K. ~ Salmund,
borger i Slagelse. 1347: 346. — 8. K. Holgersdatter, enke efter Bjørn Elenesen. 1344:
36, 38. — 9. K., enke efter Detlev, foged i
Merløse h. 1344: 98. — 10. K., enke efter
Henneke Moltke. 1345: 210. — 11. K.,
enke efter Jakob Absalonsen. 1346: 312. —
12. K. Nielsdatter, enke efter hr. Rane
Jonsen. 1345: 145. — 13. K. Pernau, i Est
land. 1346: 201. — 14. K., i östra Skråv
linge. 1346:266.
Kristoffer: 1. K. 1., forhen konge 1347: 325.
— 2. K. 2., forhen konge. 1345: 116, 146.
1346: 268, 279. 1347: 326, 353.
Krog se Esger Ebbesen.
Kræmmer se Herman.
Kummus se Odvard.
Kyritz se Henrik.
Kyrning se Niels.
Køneke: 1. K. Schütt fra Kalundborg. 1345:
173. — 2. K., fæster i Ivetofta. 1345:
167.
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L
Lammin Jakobsen, Niels Ebbesens befuld
mægtigede. 1347: 322.
Lamsi tis se Johan.
Lang se Niels.
Lange se Johan.
de Lapide se Herman v. Stein.
Lars, Laurentius: 1. L. Mikkelsen, kannik i
Århus. 1347: 376. — 2. L. Pedersen, klerk i
Lunde stift. 1345: 175. — 3. L. Bager (Pi
stor) i Nedre Malmø. 1346: 271. — 4. L.
Hvas, væbner. 1344: 26, 52. 1345: 163. —
5. L. Jensen, væbner. 1345: 145. — 6. L.
Jonsen til Gyrdhelykke (Villands h.). 1345:
167. — 7. L. Karlsson, svensk ridder. 1344:
94. 1347: 348. — 8. L. Nielsen Todde, bor
ger i Roskilde. 1345: 193. 1346: 291. —
9. L. Sture, væbner. 1344: 44. — 10. L.
Truedsen, stiftet alter i Århus domkirke.
1346: 276, 277. — 11. L. Ulfsson, svensk
ridder. 1344: 74. 1346: 261. — 12. L. Vezelius, borger i Odense. 1346: 307.
Latendorf se Markvard.
Laurentius de Barbuto, pavelig kapellan.
1344: 59Lave: 1. L. Assersen, præst og landstingshører
i Viborg. 1344: 26. — 2. L., præst og foged
i Århus ( = nr. 1.?). 1344: 99. — 3. L., foged
i Sønderhald h. 1345: 145.
Lechtes se Henrik.
Levetzow se Arnold.
Limbæk se Henneke, Klaus, Markvard, Peder.
Lindorm Bentsen, adelsmand i Halland. 1345:
152.
Lippold: 1. L. v. Alwen, aftervasal og dom
mer i Estland. 1345: 133. 1346: 246. —
2. L. Behr, mecklenburgsk ridder. 1344:
65, 66, 95A.
Lise se Herman.
Litie se Henze, Jon, Mikkel, Otto Lille.
Lochen se Frederik.
Lode se Henrik.
Lucie, datter af fru Bodil, betænkes i Niels
Bunkeflos testamente. 1346: 280.
Ludolf: 1. L., junker af Namur. 1345: 164. —
2. L., greve af Hallermund. 1344: 44, 79,
80. — 3. L. Hake, kommendator i Biitow.
*346: 303, 304. — 4. L. Michaelis, præst i

Kiel. 1344: 40, 58. 1345: 129. 1346: 297.
1347 ? 330, 335? 378- — 5. L. v. Schönfeld,
holstensk ridder. 1344: 79, 80.
Ludvig: 1. L. 4., romersk kejser. 1346: 278,
279, 296. — 2. L., markgreve af Branden
burg. 1346: 278, 279, 296. 1347: 323, 379,
403. — 3. L., hertug af Teck. 1346: 278. —
4. L., greve af Hohenlohe. 1346: 278. —
5. L. Albertsen (Eberstein). 1344: 43, 99.
1347:336.
Lumme se Niels.
Lunge se Oluf.
Lunow se Hartvig.
v. Lübeck se Gerhard.
Lydeke: 1. L., præst i Grensten. 1345: 142.
1346: 258. 1347: 358, 421. — 2. L., fæster i
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5. M. Stensen, Hads h. 1345: 159. 1347:
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152.
Metzeke se Konrad, Raven.
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94. — 41. N. Lang, Fyn. 1344: 64. —
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sum. 1344: 69. — 18. P., præst i Gesing.
1345: 145. — 19. P., præst i Lading. 1344:
99. - 20. P., præst i Skibinge. 1344: 28. —
21. P., præst i Vedtofte. 1345: 199. — 22.
P., præst i Øster-Bølle. 1345—55: 205. —
23. P. Drukken, munk i Lund. 1346: 280.
— 24. P. Fynbo, klokker i Malmø. 1346:
280. — 25. P. Gødesen, præstesøn fra Ribe
stift. 1345: 160. — 26. P. Jakobsen (Ibsen)
official (i Århus omkr. 1460). 1346: 419.
II. Verdslige: 1. P. Albertsen (Eberstein),
væbner. 1344: 73. — 2. P. Andersen i Nåttraby. 1347: 397. — 3. P. Bagge, arving
efter Niels Jensen Pusel. 1346: 227. — 4. P.
Barkare, fæster i Kastberga. 1347: 407. —
5. P. Bjørnsen Mule, Middelsom h. 1346:
258. — 6. P. Bjørnsen, fæster i Kærrestrup.
1345: 142. — 7. P. Due, væbner. 1344:
43.1345: 186, 209. — 8. P. Ebbesen (Basse),
væbner. 1346: 255. — 9. P. Eriksen, sønne
søn af Mogens Bramsen. 1347: 375. —
10. P. Eskilsen, Skåne. 1347: 416, 417. —
11. P. Falk, væbner. 1346: 260. — 12. P.
Finsen, betænkes i Peder Jensens testamente.
1345: 147. — 13. P. Fod, fæster i Bedsted.
1345: 191, 198. — 14. P. Friis, fæster i Harlosa. 1344: 45. — 15. P. Grubbe, ridder.
1344: 15, 16. — 16. P. Grubbe, væbner.
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Knudsen, Gårds h. 1347: 364. — 35. P.
Krage, fæster i Kærrestrup. 1345: 142. —
36. P. Kristiansen Sofie, datter af Tue
Rønnebæk. 1344: 10, 28. — 37. P. Larsen
(Panter), væbner. 1344: 43. 1345: 136, 140.
— 38. P. Lavesen i Branderup. 1347: 359.
— 39. P. Limbæk, væbner. 1344: 44. —
40. P. Lindormsson, foged i Nørrehalland.
1345: 152. 1347: 348. — 41. P. Ludvigsen
(Eberstein) til Hald. 1344: 13, 43. 1345:
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Nielsen, væbner. 1344: 43. — 57. P. Niel
sen (af Gunderslev). 1345: 216. — 58. P.
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Raven: 1. R. v. Bamekow, mecklenburgsk rid
der og høvedsmand på Møn. 1344: 95A. —
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Smalstede se Wolder.
Smed se Mikkel.
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3. T. Hval, Vendsyssel. 1347: 322. — 4. T.
Mikkelsen, broder til kanniken Lars Mik
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i Östra Skråvlinge. 1346: 266. 3. T. Rød,
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26, 27, 43, 44, 57, 62, 68, 70, 71, 73, 79, 80,
81, 102, 106. 1345: 116, 117, 118, 119, 120,
123, 128, 131, 133, 141, 149, 165, 166, 171,
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1346: 223, 227, 228, 229, 233, 235, 236,
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268, 269, (272), 273, 275, 278, 281, 282,
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Wicbold, præst i Slesvig. 1347: 330.
Vicke se Fikke.
v. Wickede se Herman.
Wiese se Egbert.
Vifhusen se Didrik.
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403. — 4. V. v. d. Wege, borger i Bocholt.
1347:408.
Willeke: 1. W. provst i Stade. 1347: 378. —
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v. d. Wisch se Markvard Rorland, Markvard,
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ner. 1347: 323.
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Wulf se Markvard.
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1344: 44.
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I344:45Y

Yckesculle se Johan Üxküll.
Ylmensalo se Rolo.
Z

Zacheus Mogensen, Nørhald h. 1344: 69.
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0
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Bishorst (Holsten): 378.
Bisserup (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 77.
Bjergsgård (i Vejerslev s., Houlbjerg h., Vi
borg a.): 206.
Bjerndrup (Lø h., Tønder a.): 23.
Bjerring (Middelsom h., Viborg a.): 244.
Bjørnholt (Horns h., Hjørring a.): 126.
Bjørnstrup (Års h., Ålborg a.): 128, 130.
Bleging (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 376.
Blekinge: 381, 397.
Bocholt (Westfalen): 408.
Bodum (Revs h., Thisted a.): 43.
Bohus, Bawohws (Sverige): 152, 402.
Bonderum (Albo h., Skåne): 46.
Bordesholm se Neumiinster.
Bornholm (Bornholms a.): 132, 298, 299.
Borre (Houlbjerg h., Viborg a.): 206.
Borreby (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 210.
Borrevejle (Volborg h., Kbh.s a.): 415.
Borris (Bølling h., Ringkøbing a.): 397, 400.
Borup (Ramsø h., Kbh.s a.): 368.
Borød (forsv. bebyggelse i Lillerød s., LyngeFrb. h., Frb. a.): 274.
Bosjø kloster (Frosta h., Skåne): 48, 151, 234,
(238), 254, 295, 337, 347, 354, 360, 364,
375, 407Bråby (Ringsted h., Sorø a.): 28.
Brandenburg (Tyskland): 297, 378, 379, 403.
Branderup (N. Rangstrup h., Haderslev a.):
19b ’98, 359Brede (Lø h., Tønder a.): 75, 76, 88.
Bredstrup (Tyrsting h., Skanderborg a.):
107.
Bremen (Tyskland): 7, 40, 129, 180, 189, 264,
265, 297, 330, 335, 378, 388, 406.
Brioude (Frankrig): 58.
Broby V. (Alsted h., Sorø a.): 105, 423; se
også Bråby.
Broholm (Gudme h., Svendborg a.): 213.
Bromma (Herrestads h., Skåne): 87.
Brunnby (Luggude h., Skåne): 18.
Brygge (Belgien): 391, 392.
Brobberow (Mecklenburg): 97.

Brøndum (Skast h., Ribe a.): 399.
Brørup (Skodborg h., Ringkøbing a.): 372.
Brösarp (Albo h., Skåne): 280 (bis).
Bukow (Mecklenburg): 65.
Bulltofta (Oxie h., Skåne): 271.
Bunkeflo (Oxie h., Skåne): 280.
Bütow (Pommern): 303, 304.
Bützow (Mecklenburg): 387.
Bökestorp (forsv. bebyggelse i Höör s., Frosta
h., Skåne): 375.
Bøking h. (Sdrj.): 70.
Bølle, 0.- (Rinds h., Viborg a.): 205.
Børglum (Børglum h., Hjørring a.): 7, 8, 153,
154, *55, 156, 322, 388.
Børringe kloster (Vemmenhög h., Skåne):
247, 280.
Bøstrup (Løve h., Holbæk a.): 317.
Bøvling (Skodborg h., Ringkøbing a.): 372.

G
Giteaux (Frankrig): 374.
Coimbra (Portugal): 59.
Cullate (England): 251.
Culletendorpe (Estland): 246.
Cupenalle (Estland): 133.

D
Dal (nu Dalsgårde, Middelsom h., Viborg a.):
142.
Dalby (Torna h., Skåne): 280.
Dalby, N.- (Ramsø h., Kbh.s a.): 368.
Dalum kloster (Odense h., Odense a.): 155,
410.
Danmark, Dacia: n, 22, 25, 62, 97, 121, 122,
153» 154, i69> 264, 269, 273, 282, 289,
290, 35L 352, 379? 3ÖL 393» 4^4- — Domi
nikanerprovins: 93. — Franciskanerpro
vins: 261. —Johanniterprovins: 377.
Danzig: 365.
Demmin (Pommern): 161.
Djurs N.-h. (Randers a.): 165, 367.
Dorpat (Tartu, Estland): 134, 262, 263, 283,
287.
Dråby, Neder- (Horns h., Frb. a.): 242.
Dreslette (Båg h., Odense a.): 199.
Dybkærmark (ved Mejlgård, Djurs N.h.,
Randers a.): 165.

Dybäck—Gollwitz
Dybäck (Vemmenhög h., Skåne): 380.
Dünamünde (kloster ved Riga): 119.
Dyngby (Hads h., Arhus a.): 276.
Døjringe (Alsted h., Sorø a.): 276, 395, 405.

E
Ebberød (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Edessa (Lilleasien): 168.
Egede, 0.- (Fakse h., Præstø a.): 300.
Ejelsmølle (forsv. mølle i Birkerød s., LyngeKronborg h., Frb. a.): 259.
Eldena (Pommern): 374.
Eldenburg (Mecklenburg): 65.
Ellinge (Harjagers h., Skåne): 239.
Eistrup (Als N. h., Sønderborg a.): 89.
Engen (Schweiz): 182.
Ennebølle (Langelands N. h., Svendborg a.):
136.
Erikstorp (Gärds h., Skåne): 280.
Eskiistrup, N.- (Merløse h., Holbæk a.): 98.
Espinge (Frosta h., Skåne): 147.
Esrom kloster (Holbo h., Frb. a.): 363, 374.
Essenbæk kloster (Sønderhald h., Randers a.):
’53Estland (se også Reval): 62, 68, 74, 112, 113,
116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 133, 141,
149, 183, 184, 185, 201, 223, 236, 245, 251,
252, 253, 268, 269, 273, 278, 279, 286, 289,
296, 333, 353, 361, 4°3, 424Estrup (Malt h., Ribe a.): 372.
Estvad (Ginding h., Ringkøbing a.): 372.
Ettele (Estland): 133.
Ettis (Estland): 240.
Eutin (Holsten): 180.

F
Fåborg (Skast h., Ribe a.): 399.
Fågel tofta (Albo h., Skåne): 46.
Falkenau se Valkena.
Falkenberg (Halland): 29, notits efter nr. 170.
Falster (Maribo a.): 66, 129, 371.
Falsterbo (Skytts h., Skåne): 78, 161, 230.
Fårup (Ribe h., Ribe a.): 237, 344, 399.
Farsø (Gislum h., Ålborg a.): 140.
Fellin (Livland): 121, 122, 283, 289, 290, 365,
369Fiskerhoved (forsv. landsby i Roholte s.,
Fakse h., Præstø a.): 203.
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Fjends h. (Viborg a.): 293, 336.
Fjenneslevmagle (Alsted h., Sorø a.): 395.
Fjålkinge (Villands h., Skåne): 280.
Fladsø (Hammer h., Præstø a.): 274.
Flakkebjerg h. (Sorø a.): 216, 423, 425.
Flandern: 377.
Flemløse (Båg h., Odense a.): 199.
Flensborg (Sdrj.): 356, 408, 409.
Fleskum h. (Ålborg a.): 102, 128.
Flådie (Torna h., Skåne): 148.
Flædinge (nu Flengemark ved Roskilde): 394,
401, 405.
Fossie (Oxie h., Skåne): 280.
Frankfurt (Tyskland): 278.
Frauenburg (Østpreussen): 283.
Freerslev (Ringsted h., Sorø a.): 10.
Freising (Tyskland): 135, 265, 340.
Frånninge (Fårs h., Skåne): 305.
Fyn: 64, 174, 213, 410.
Fæbæk (Langelands N. h., Svendborg a.):
136.
Fårs h. (Skåne): 225, 305.

G
Gårdstånga, O.- (Frosta h., Skåne): 271.
Galtabåck (Himle h., Halland): 152.
Gassum (Nørhald h., Randers a.): 69.
Gavnø (Hammer h., Præstø a.): 411.
Gedethwet (forsv. bebyggelse i Løve h., Hol
bæk a.): 242.
Gentofte (Sokkelunds h., Kbh.s a.): 280, 357.
Gern h. (Skanderborg a.): 276.
Gershøj (Volborg h., Kbh.s a.): 67.
Gesing (Sønderhald h., Randers a.): 145.
Gesthede (Skast h., Ribe a.): 399.
Gestmølle (Skast h., Ribe a.): 399.
* Giestrup (vistnok fejl for Bredstrup eller
Græstrup, begge i Tyrsting h., Skanderborg
a.): 309.
Gislum h. (Ålborg a.): 140.
♦Gittenn (Fyn): 213.
Giurthø (forsv. bebyggelse i Gørlev s., Løve h.,
Holbæk a.): 186.
Gjerrild (Djurs N. h., Randers a.): 367.
Gladsax (Jårrestads h. Skåne): 46.
Glibstrup (N. Horne h., Ringkøbing a.): 399.
Gnoien (Mecklenburg): 65, 66.
Gollwitz (Mecklenburg): 174.

Gosmer—Holme
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Gosmer (Hads h., Århus a.): 147.
Gosmerholm (Hads h., Århus a.): 147.
Gotland (Sverige): 119.
Gram (Gram h., Haderslev a.): 344.
Granslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 57.
Greifswald (Tyskland): 40, 41, 50, 58, 161,
174, 230.
Grensten (Middelsom h., Viborg a.): 142,
336, 421.
Grevesmühlen (Mecklenburg): 41, 59.
Grevie, Mellan- (Oxie h., Skåne): 266, 280,
398.
Grimmen (Pommern): 66, 371.
Gringelstad (Gårds h., Skåne): 364.
Grumsholt (vistnok Grimshave, Hørmested
s., Horns h., Hjørring a.): 126.
Gråppås (Fjåre h., Halland): 402.
Gualöv (Villands h., Skåne): 380.
Gudingholm (del af Fleskum h., Ålborg a.):
128.
Gudvalla kloster på Gotland: 119.
Gunderslevholm (0. Flakkebjerg h., Sorø a.):
216, 217, 218.
Gunderslevmagle (nu inddraget under Gun
derslevholm): 77, 216, 217, 218.
Gundslev (Falster N. h., Maribo a.): 129.
♦Gunnælsthorp (Halland): 77.
Gyrdhelykke (forsv. bebyggelse i Ivetofta s.,
Villands h., Skåne): 167.
Güstrow (Mecklenburg-Schwerin): 66, 371.
Gårds h. (Skåne): 90, 280, 364.
Gødsvang (0. Horne h., Ribe a.): 114.
Gørding h. (Ribe a.): 319.
Gørlev (Løve h., Holbæk a.): 186.

H
Hårup (Tyrsting h., Skanderborg a.): 419.
Hads h. (Århus a.): 159, 276.
Hagenbjerg (Als N. h., Sønderborg a.): 362.
Hagested (Tuse h., Holbæk a.): 415.
Hagha (forsv. bebyggelse ved Falsterbo, Skytts
h., Skåne): 230.
Halberstadt (Tyskland): 378.
Hald (Nørlyng h., Viborg a.): 162, 292, 293,
420.
Haldagerlille (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 77.
Halland: 49, 77, 127, 152, notits efter nr. 170,
247, 268, 301, 348, 381.

Halmstad (Halland): 93, 247.
Hamburg (Tyskland): 7, 8, 189, 264, 265,
388.
Hammer h. (Præstø a.): 274.
Hammershus (N. h., Bornholms a.): 132.
Harjagers h. (Skåne): 36, 38, 176, 239.
Harlosa (Frosta h., Skåne): 45, 147.
Harreslev, N.- (Vennebjerg h., Hjørring a.):
322.
Harrested (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 77.
Harrien (Estland): 112, 121, 133, 245.
Haryepe, Haryenpe (kilde ved Reval, Est
land) : 118, 184.
Hassing h. (Thisted a.): 227.
Havdrup (Tune h., Kbh.s a.): 255.
Have (nu Havegård, Lynge-Kronborg h.,
Frb. a.): 259.
Havelberg (Tyskland): 378, 388.
Havnskov (0. Flakkebjerg h., Soro a.): 77.
Heddinge, Lille- (Stevns h., Præstø a.): 274.
Hedegård (Ribe h., Ribe a.): 399.
Hemdaloræ (skov i Lynge s., Alsted h., Sorø
a.): 77.
Hellige Land, det (Palæstina): 390.
Helsingborg (Skåne): 85, 86, 87, 153, 154,
156, 164, 247, 298, 299, 416, 417.
Helsinge (Holbo h., Frb. a.): 259.
Henlelechte (Estland): 133.
Herrestad (Herrestads h., Skåne): 280.
Herrevad kloster (N. Åsbo h., Skåne): 238,
239*
Hesede (Ringsted h., Sorø a.): 28, 120.
Hesselbjerg (Løve h., Holbæk a.): 242.
Hesselbæk (Horns h., Hjørring a.): 322.
Hiddensee (Rugen): 280, 342.
Hids h. (Viborg a.): 293.
Himmersyssel (Jylland): 12, 52, 57, 99.
Hindby (Oxie h., Skåne): 280.
Hjelmslev h. (Skanderborg a.): 376.
Hjerm (Hjerm h., Ringkøbing a.): 372.
Hodde (0. Home h., Ringkøbing a.): 399.
Hofterup (Harjagers h., Skåne): 36, 38, 176.
Holbo h. (Frb. a.): 87, 259, 308.
Holbæk (Holbæk a.): 267, 268.
Holm se Slesvig Johannes kloster.
Holmby (Frosta h., Skåne): 295.
Holme (måske i Sønderlyng h., Viborg a.):
358-

Holstebro — Kragelund
Holstebro (Ringkøbing a.): 130.
Hornbæk (Sønderlyng h., Viborg a.): 421.
Horns h. (Frb. a.): 67, 242.
Hornum h. (Ålborg a.): 420.
Houlbjerg h. (Viborg a.): 99, 206.
Husie (Oxie h., Skåne): 176, 407.
Hvam (Rinds h., Viborg a.): 26.
Hvanstrup (Gislum h., Ålborg a.): 140.
Hven (0 ved Skåne) :38t.
Hvidbjerg (Hassing h., Thisted a.): 227.
Hviding (Hviding h., Tønder a.): 23.
Hvilsager (Sønderhald h., Randers a.): 145.
Hvorslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 99.
Hylkeaa (Slet h., Ålborg a.): 128.
Hyllinge, N.- (Volborg h., Kbh.s a.): 363.
Härlanda (nu under Göteborg, Sverige): 94.
Høbjerg (Holbo h., Frb. a.): 87.
Høgholt (Horns h., Hjørring a.): 126.
Højby (Ods h., Holbæk a.): 209.
Højslev (Fjends h., Viborg a.): 244.
Hököpinge (Oxie h., Skåne): 280.
Hønske (Ramsø h., Kbh.s a.): 215.
Hørby (Tuse h., Holbæk a.): 98.
Hørmested (Horns h., Hjørring a.): 126.
Hørning, S.- (Hjelmslev h., Skanderborg a.):
376.
Hørsholm (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259,
260.
Høvelte (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Höör (Frosta h., Skåne): 375.

I
Ingerslev (Ning h., Århus a.): 376.
Isterød (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Ivetofta (Villands h., Skåne): 167.

J
Jeksen (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 376.
Jerne (Skast h., Ribe a.): 399.
Jerne, Lille (forsv. bebyggelse i Skast h., Ribe
a.): 114Jernkærmark (ved Ribe, Ribe a.): 399.
Jernløse, N.- (Merløse h., Holbæk a.): 415.
Jerstrup (Skam h., Odense a.): 259, 260.
Jerwien (Estland): 122, 283, 289, 290.
Jordhøj (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 13.
Jylland: 147, 193.
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Kagstrup se Karlstrup.
Kalen (Mecklenburg-Schwerin): 66.
Kallerup (Åsum h., Odense a.): 108.
Kalundborg (Holbæk a.): 173, 174.
Kammin (Pommern): 40, 41, 58, 297, 378.
Kandele (Estland): 133.
Kannæfeel (forsv. bebyggelse i Ringsted h.,
Sorø a.): 10.
Kare, Kareholm (Rougsø h., Randers a.):
3*8Kargele (Estland): 133.
Karin (Mecklenburg-Schwerin): 95A.
Karkus (Livland): 289, 290.
Karleby V. (Harjagers h., Skåne): 38.
Karlstrup (Tune h., Kbh.s a.): 348, 349, 350.
Karmark (Middelsom h., Viborg a.): 69.
Karshol te (Merløse h., Holbæk a.): 242.
Kastrup (Tuse h., Holbæk a.): 115.
Kastberga (Harjagers h., Skåne): 407.
Katkull (Estland): 248.
Kegele, Keghele (Estland): 133, 252, 253.
Kele (Estland): 149.
Kerghe (Estland): 133.
Kettinge (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Kiel (Holsten): 40, 58, 129, 297, 330, 335,
378, 408.
Killerup (Odense h., Odense a.): 108.
Kilpeuer (Estland): 149, 190.
Kirial (Djurs N. h., Randers a.): 142.
Kiuæsmølle (forsv. mølle i Magleby s., Stevns
h., Præstø a.): 274.
Klackebo (Faurås h., Halland): 152.
Klotrup (Rinds h., Viborg a.): 205.
Klovby (Ars h., Holbæk a.): 312.
Klovtofte (Smørum h., Kbh.s a.): 274.
Kløvested (Ramsø h., Kbh.s a.): 368.
Knurismølle (forsv. mølle i Kvongs., V. Horne
h., Ribe a.): 399.
Koed (Sønderhald h., Randers a.): 145.
Kolstrop (forsv. bebyggelse i Bøvling s., Skod
borg h., Ringkøbing a.): 372.
Konstanz (Schweiz): 124, 182.
Kopparberget (Sverige): 85.
Korup (Helium h., Ålborg a.): 12, 26, 27, 52,
57, 99, *3°.
Koschal (gård i Estland): 236.
Kragelund (Hjerm h., Ringkøbing a.): 372.

Krakow—Lund
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Krakow (Mecklenburg-Schwerin): 66.
Krigskarlslod (skov i Alsted h., Sorø a.): 395.
Kristrup (Sønderhald h., Randers a.): 73.
Krogshede (Skodborg h., Ringkøbing a.):
372.
Krunderup (Hjerm h., Ringkøbing a.): 372.
Krøjerup (Merløse h., Holbæk a.): 98.
Kröpelin (Mecklenburg-Schwerin): 65.
Kucris (Estland): 240.
Kullathe (Estland): 233.
Kvarnby (Oxie h., Skåne): 271.
Kvarn eng (vistnok Vemmenhögs h., Skåne):
380.
Kvislemark (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 103,
202.
Kvong (V. Horne h., Ribe a.): 399, 400.
Kværkeby (Ringsted h. Sorø a.): 211, 226,
274.
Källstorp (Vemmenshögs h., Skåne): 280.
Kær h. (Sdrj.): 70.
Kærby (Ars h., Holbæk a.): 312.
Kærrestrup (Middelsom h., Viborg a.): 142.
Kætelstorp (forsv. bebyggelse i Oxie h.,
Skåne): 280.
København: 13, 100, 243, 268, 269, 361, 404.
Køberup (Tybjerg h., Præstø a.): 77, 274.
Køge (Kbh.s a.): 37.
Köln (Tyskland): 143, 144, 297, 378.
Køng (Hammer h., Præstø a.): 414.
Köpinge (Herrestad h., Skåne): 413.

L
Låstrup (Rinds h., Viborg a.): 310.
Ladager (Ramsø h., Kbh.s a.): 92.
Lading (Sabro h., Århus a.): 99.
Laholm (Halland): 74, 91, 152, 192.
Langå (Middelsom h., Viborg a.): 163.
Lange (Estland): 233, 246, 251.
Langeland (0, Svendborg a.): 136, 174.
Langstoft (Bøking h., Sdrj.): 70.
Lavø (Holbo h., Frb. a.): 87.
Lechte (Estland): 133.
Lechtegale (Estland): 133.
Leergrawæholt (forsv. bebyggelse i Ringsted
h., Sorø a.): 10.
Legerup (forsv. bebyggelse i Volborg h., Kbh.s
a.): 415.

Lejelstorp (forsv. bebyggelse i Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Lendum (Horns h., Hjørring a.) : 126.
Levalunda (Blekinge) : 397.
Liège (Belgien): 143, 144, 297, 330.
Lille h. (nu del af Smørum h., Kbh.s a.) : 274.
Lillebol (gård i Tvååker s., Himle h., Hal
land): 152.
Linde (Nørhald h., Randers a.) : 13, 259, 260,
274> 336.
Lindebjerg (Alsted h., Sorø a.): 109.
Lindholm (Volborg h., Kbh.s a.): 137.
Linkoping (Sverige) : 337.
Lister (Blekinge): 381.
Livland: 62, 121, 122, 283, 286, 289, 290,
333,365.369Lodenrode (Estland): 233, 251.
Lodève (Frankrig) : 384, 386.
Lolland (Maribo a.) : 153.
Ludserød (nu Høvel te, Lynge-Kronborg h.,
Frb. a.) : 259.
Luga (flod i Estland) : 171.
Lund (Skåne): 32, 157, 239, 266, 270, 271,
280, 298, 299, 300, 305, 331, 407. — Alle
helgens kloster: 147, 153, 280. — By og bor
gere: 239, 266, 270, 280, 291, 298, 299, 300,
305. — Cellerarius: 147, 280. — Clemenskirke: 280. — Dominikanere: 93, 147, 194,
247. — Dekan: 19, 147, 153, 280. — Dom
kirke, kapitel og kanniker: 19, 30, 31, 32,
38, 45,91, 124, 132, 134, 135» *47, 148, 153,
157, *89, *75, *76, 182, 197, 238, 239, 247,
250, 266, 270, 271, 280, 287, 300, 305, 338,
383, 384, 407. — Franciskanere: 147. —
Helligåndshus: 147, 270, 280. — St. Johanneskirkc: 33, 158. — Kantor 147, 270. —
Lundegård: 157. — St. Mariakirke: 280. —
St. Mikkelskirke: 280. — St. Pederskloster:
31, 147. — Provst: 147, 153, 271, 280, 339,
407. — Sognekirkerne: 147, 280. — Spe
dalskhuset: 147, 280. — Stift: 93, 157, 175,
194, 195, 196, 197, 232, 247, 297, 337, 338,
378, 382. — Ærkebiskop: 18, 19, 30, 31, 32,
39, 42, 86, 93, 132, 147, 151, 153, 154, 155,
158, *57, *89, *77, 200, 225, 239, 250, 254,
266, 270, 271, 280, 298, 299, 300, 302, 331,
338, 339, 34°, 385, 393, 4°7, 4*3- — Ærkedegn: 147, 153, 280, 339.

Lundenberg—Nør ly ng
Lundenberg (Søndergøs h., Sdrj.): 63.
Lundhede (Ginding h., Ringkøbing a.): 372.
Lundtoft h. (Åbenrå a.): 34.
Lübeck (Tyskland): 1, 20, 35, 40, 49, 50, 51,
58, 59, 60, 72, 83, 84, 85, 86, 100, 124, 129,
135, 173, 174, 175, 180, 182, 219, 263, 286,
297» 303, 304, 33°, 333» 343» 35^» 3^5» 366,
369» 37°» 378» 387» 389» 4°8, 4°9Lyderslev (Stevns h., Præstø a.): 274.
Lydum (V. Horne h., Ribe a.): 399.
Lyne (V. Horne h., Ribe a.): 399, 400.
Lüneburg (Tyskland): 8.
Lyngby (Gårds h., Skåne): 90.
Lynge (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 259.
Lynge h. (Frb. a.): 259, 274.
Lyngkær (eng i Lynge s., Alsted h., Sorø a.):
77Lyse kloster (Norge): 24.
Lysgård h. (Viborg a.): 293.
Lø h. (Tønder a.): 191.
Lödöse (Sverige): 230, 231, 247, 348, 349.
Løgtved (Skippinge h., Holbæk a.): 312.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 23, 75, 76,
88, 191, 198, 332, 341, 359.
Løjstrup (Galten h., Randers a.): 26, 99, 163,
256» 358.
Løjtved (Lø h., Tønder a.): 23.
Løve h. (Holbæk a.): 186.

M
Magdeburg (Tyskland): 297, 378.
Magleby (Stevns h., Præstø a.): 259, 274.
Mainz (Tyskland): 378.
Malmö (Skåne): 271, 280 (5 gange), 383.
Malt h. (Ribe a.): 372.
Mammen (Middelsom h., Viborg a.): 244.
Maribo kloster (Maribo a.): 311.
Marienburg (ved Danzig): 273, 275, 327, 329,
35L 352, 353» 4O3Markie (Skytts h., Skåne): 132, 194, 195, 196,
197Marlow (Mecklenburg): 65.
Mejlgård (Djurs N. h., Randers a.): 165.
Mellby, S. (Albo h., Skåne): 30.
Melpe (Estland): 133.
Merløse h. (Holbæk a.): 15, 16, 98, 415.
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Meyentaken og det andet Meyentaken (Est
land): 133.
Middelsom h. (Viborg a.): 256, 258, 293, 336,
358Minden (Tyskland): 297, 378.
Molleröd (Fårs h., Skåne): 225, 305.
Monasguerd (Armenien): 354.
Mostrup (Nørhald h., Randers a.): 69.
Mou (Fleskum h., Ålborg a.): 128.
Moysie (Estland): 133.
Murkvitz (Rügen): 224.
Møn (Præstø a.): 65, 95A, 348, 349, 350.
N

Naffentorp (Oxie h., Skåne): 280.
Namur (Belgien): 164.
Narva (Estland): 112, 121, 122, 123, 171
273» 279.
Navr (Hjerm h., Ringkøbing a.): 372.
Nedergård (i Svogerslev, Sømme h., Kbh.s a.):
291.
Neksø (Bornholm): 298.
Neumünster (Holsten): 40, 297, 330, 335, 378.
Neva (flod i Rusland): 83.
Nicato (Estland): 133.
Nim (Nim h., Skanderborg a.): 147; se også
Peder Jensen af Nim.
Nim h. (Skanderborg a.): 147.
Ning h. (Århus a.): 276, 376.
Norge: 24, 49, 101, 377.
Novgorod (Rusland): 83.
*Nybøle (hvor?): 147.
Nykirke, V.- (Skast h., Ribe a.): 399.
Nykøbing (Maribo a.): 371.
Nürnberg (Tyskland): 278, 279.
Nårke (Sverige): 192.
Næs (Hammer h., Præstø a.): 274.
Næsby ved Skoven (Slagelse h., Sorø a.): 346.
Nåsbyholm (Vemmenhögs h., Skåne): 380.
Næstved (Præstø a.): 10, 14, 28, 103, 104, 202,
411, 412.
Næstvedleje (på Skanör, Skytts h., Skåne):
396Nåttraby (Blekinge): 397.
Nöbbelöv (Gårds h., Skåne): 238, 239.
Nørager (Sønderhald h., Randers a.): 69.
Nørhald h. (Randers a.): 69.
Nørlyng h. (Viborg a.): 162, 293, 420.

Nørregård— Rom
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Nørregård (i Grensten, Middelsom h., Viborg
a.): 42’Nørvang h. (Vejle a.): 309.
Nøvling (Fleskum h., Ålborg a.): 128.

O
. . othorp (hvor?): 87.
Oberphalen (Livland): 122.
Od (nu Odsgårde, Middelsom h., Viborg a.):
26, 142, 324, 358.
Odense (Odense a.): 64. — Biskop: 32, 33,
153, 154, *55, 156, 199, 362. — By og bor
gere: 307, 410. — Franciskanere: 307. —
St. Knudskirke: 156. — Prior: 153. —
Provst: 153. — Stift: 129, 153, 378.
Ommer syssel (Jylland): 110.
Oppe-Sundby (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 363.
Orre (Skast h., Ribe a.): 399.
Orte (Båg h., Odense a.): 199.
Osnabrück (Tyskland): 72, 297, 378.
Ovstrup (Sønderhald h., Randers a.): 328.
Oxie h. (Skåne): 271, 280.
Oyle (Estland): 133.

P
Paddeborg (nu Sparresholm, Hammer h.,
Præstø a.): 186, 308.
Padis (kloster i Estland): 181, 233, 251, 283.
Pallas (Estland): 133.
Pammekule (Estland): 133.
Paris universitet: 175.
Peber torp (forsv. bebyggelse i Slagelse h., Sorø
a.): 212, 422.
Pelworm (nordfrisisk 0): 71.
Penzlin (Mecklenburg-Schwerin): 66.
Perleberg (Mecklenburg-Schwerm): 379.
Plau (Mecklenburg-Schwerin): 66.
Preetz (Holsten): 378.
Preussen: 294, 296, 304, 365.
Puiecke (Estland): 240.

R
Råby, Lilla- (Torna h., Skåne): 270.
Råby, Stora- (Torna h., Skåne): 270.
Råsted (Støvring h., Randers a.): 110.
Rackeby kloster (= Gudhem kloster, Skara
stift, Sverige): 348, 349, 350 (fejlagtigt:
Arus).

Radstrup (Bjerge h., Odense a.): 213.
Rakke (Estland): 133.
Ramdala (Blekinge 0. h.): 157.
Ramsø h. (Kbh.s a.): 92.
Rangstrup, N.-h. (Haderslev a.): 198.
Rangstrup, S.-h (Åbenrå a.): 198.
Randers (Randers a.): 110, m, 153, 165,
3I5Rappele (Estland): 133, 253.
Rasgyvere (Estland): 133.
Ratzeburg (Lauenburg): 41, 59, 263, 297,
378.
Ravlunda (Albo h., Skåne): 38.
Ravnstrup (Bårse h., Præstø a.): 104.
Remmarlöv (Harjagers h., Skåne): 271.
Renge (Stevns h., Præstø a.): 274.
Reval (Estland): 68, 104, 116, 117, 118, 119,
121, 122, 123, 133, 141, 146, 149, 166, 171,
178, 181, 183, 184, 185, 190, 201, 223, 228,
229, 233, 235, 236, 240, 245, 246, 248, 249,
251, 252, 253, 273, 279, 283, 285, 289, 290,
296, 323, 325, 326, 351, 352, 369, 403.
Revn (Djurs S. h., Randers a.): 165.
Reyuenalle (Estland): 240.
Rhodos (middelhavsø): 377.
Ribe (Ribe a.): 23, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 70,
73, 88, 198, 237, 257, 334, 372, 373, 399. —
Biskop: 11, 76, 88, 153, 154, 157, 158, 175,
198, 219, 220, 221, 222, 372, 373, 399, 400.
— By og Borgere: 187, 219, 237, 257, 320,
344, 372, 373, 399. — Dam: 320. — Domi
nikanere: 219. — Domkirke, kapitel og
kanniker: 23, 53, 54, 55, 56, 143, 144, 157,
198, 219, 220, 222, 227, 372, 373, 399, 400.
— Franciskanere: 53, 54, 55, 56. — St.
Hansgade: 257. — Helligåndshus: 114. —
Pughus: 114, 334. — Skolegade: 257. —
Stift: 160, 187, 188. — Ærkedegn: 23, 114,
372, 373*
Ribnitz (Mecklenburg-Schwerin): 65.
Riga (Letland): 8, 40, 41, 333, 339.
Rinds h. (Viborg a.): 293.
Ring (Vor h., Skanderborg a.): Kloster: 147,
418. — By: 107. — Fjerding: 418.
Ringsted (Sorø a..): 120, 137, 153, 226, 273,
274, 395, 4".
Rislev (Tybjerg h., Præstø a.): 28.
Rom (Italien): 193.

Rom dr up—Skær sø
Romdrup (Fleskum h., Ålborg a.): 102.
Romhult (Frosta h., Skåne): 148.
Roskilde (Kbh.s a.): 22, 25, 120, 179, 193,
253, 255, 261, 281, 282, 284, 291, 318, 394.
— Biskop: 9, 18, 25, 37, 120, 153, 154, 155,
156, 158, 172, 175, 179, 224, 312, 342, 348,
386, 390. — Bispegård: 37. — By og bor
gere: 9, 22, 61, 92, 95, 109, 193, 274, 291,
3*3, 394, 4°5- — Clara kloster: 15, 16, 37,
61, 67, 401. — Dekan: 137, 153, 280. —
Domk’rke, kapitel, kanniker: 13, 16, 18,
19, 22, 25, 39, 120, 153, 193, 255, 271, 280,
342. — Foged: 291. — Frue kloster: 137,
291. — St. Jakobs sogn: 95. — St. Olufs
sogn: 313. — Provst: 22, 25, 137, 255. —
Sakristan: 255. — Spedalskhuset: 401. —
Stift: 153, 157, 175, 280, 348, 349. — Søm
me herredsting (i Roskilde): 291. — Ærkedegn: 153.
Rostock (Mecklenburg-Schwerin): 50, 95A,
97, 173, 174Rougsø (Rougsø h., Randers a.): 318.
Royele (Estland): 133.
Rugtved (Skippinge h., Holbæk a.): 242.
Rungsted (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Russerne: 123, 171.
Rya (Gårds h., Skåne): 280.
Ryd (Tönnersjö h., Halland): 77.
Rügen (Tyskland): 342.
Rång (Skytts h., Skåne): 380.
Röbel (Mecklenburg-Schwerin): 66.
Röchte (Estland): 133.
Rømø (Højer h., Tønder a.): 372, 373.
Rønbjerg (Ginding h., Ringkøbmg a.): 372.
Rönnebergs h. (Skåne): 270.
Rønnebæk (Hammer h., Præstø a.): 106.

S
Saint-Florent-Le-Jeune (Frankrig): 96.
Saint-Flour (Frankrig): 58.
Saksild (Hads h., Århus a.): 276.
Salby (Ramsø h., Kbh.s a.): 92.
Salinghovedsager (i Skærup mark, Holmans
h., Vejle a.): 316.
Sallerup, V.-, (Harjagers h., Skåne): 239, 407.
Saltum (Hvetbo h., Hjørring a.): 7, 388.
Samsø (Holbæk a.): 267, 301.
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Sandholm (Lynge-Kronborg h., Frb. a.):
259*
Satserup (Frosta h., Skåne): 147.
Schwan (Mecklenburg-Schwerin): 95A, 97.
Schwerin (Mecklenburg-Schwerin): 297, 343,
378, 379> 386, 387.
Segeberg (Holsten): 370.
Segewold (Livland): 365, 369.
Sejlflod (Fleskum h., Ålborg a.): 128.
Selsø (Horns h., Frb. a.): 37.
Serreslev (Vor h., Skanderborg a.): 311.
Serup (nu Serupgård, Middelsom h., Viborg
a.): 244.
Sibberup (Merløse h., Holbæk a.): 15, 16.
Sigerslev (Stevns h., Præstø a.): 274.
Sigerslewester (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 13.
Sigersted (Ringsted h., Sorø a.): 395.
Siwisthorp (forsv. bebyggelse i Laholm s.,
Høks h., Halland): 91.
Sjælland: 14, 22, 87, 259, 260, 274, 348, 349,
415. — Landsting (se også Ringsted): 10,
218, 274.
Sjöared (Höks h., Halland eller Kmds h.,
Småland): 402.
Skåne: 35, 46, 49, 101, 176, 231, 247, 300,
348, 381, 416, 417.
Skårup (Båg h., Odense a.): 199.
Skais (Rinds h., Viborg a.): 204.
Skanør (Skytts h., Skåne): 81, 150, 164, 281,
345> 396.
Skara (Sverige): 348, 349, 384, 386.
Skern (Middelsom h., Viborg a.): 336.
Skern (Bølling h., Ringkøbing a.): 399, 400.
Skibinge (Bårse h., Præstø a.): 28.
Skippinge (nu Ods h., Holbæk a.): 16, 394.
Skippinge h. (Holbæk a.): 16.
Skisby (Vennebjerg h., Hjørring a.): 322.
Skovrød og det andet Skovrød (nu Skovrød
Gård, Birkerød s., Lynge-Kronborg h., Frb.
æ): 259Skrävlinge, Ö.- (Oxie h., Skåne): 266.
Skytts h. (Skåne): 280.
Skållstorp (Faurås h., Halland): 152.
Skånninge (Sverige): 167.
Skærbæk (Hviding h., Tønder a.): 188, 341.
Skærbæk (forsv. bebyggelse i Giesborgs., Djurs
N. h., Randers a.): 165.
Skærsø (Mols h., Randers a.): 165.
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S kær up— Tolstrup

Skærup (Holmans h., Vejle a.): 316.
Slagelse (Sorø a.): 22, 25, 217, 346. — Herred:
212.
Slangerup (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 13.
Slesvig: Biskop: 1, 20, 60, 63, 72, 154, 180,
189, 262, 343, 355, 387. — Domkirken og
kapitlet: 50, 41, 58, 59, 72, 153, 187, 188,
262, 263, 265, 330, 335, 406. — Johannes
kloster på Holm: 355. — Marie kirke: 330.
— Nikolai kirke: 330. — Trinitatis kirke:
330. — Stift: 63, 96, 264, 297, 335, 378.
Smidstrup (Børglum h., Hjørring a.): 322.
Smørumovre (Smørum h., Kbh.s a.): 363.
Snede, 0.- (Nørvang h., Vejle a.): 309.
Snesere (Bårse h., Præstø a.): 274.
Snesere Torp (Bårse h., Præstø a.): 274.
Snoldelev (Tune h., Kvh.s a.): 211.
Snøde (Langelands N. h., Svendborg a.): 136.
Sokkelund h. (Kvh.s a.): 259.
Sonnerup (Strø h., Frb. a.): 308.
Sorø kloster (Sorø a.): 105, 291, 346, 395.
Stad (nu Constantinsborg, Ning h., Århus
a.): 276.
Stade (Tyskland): 180, 378.
Starstorp (forsv. bebyggelse i Blovstrød s.,
Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Stegeborg (Mønbo h., Præstø a.): 65, 95A.
Stehag (Onsjd h., Skåne): 398.
Stenderup (N. Rangstrup h., Haderslev a.):
191, 198.
Stens (Ribe h., Ribe a.): 399.
Sternberg (Mecklenburg-Schwerin): 65, 95A.
Sterthorp (forsv. bebyggelse i Hammer el.
Bårse h., Præstø a.): 274.
Stevns h. (Præstø a.): 274.
Stiby (Jårrestads h., Skåne): 46.
Stilling (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 376.
Stimestrup (Lynge-Kronborg h., Frb. a.):
259Stockholm (Sverige): 397.
Stoense (Langelands N. h., Svendborg a.):
136.
Storvorde (Fleskum h., Ålborg a.): 128.
Stralsund (Tyskland): 50, 51, 125, 161, 174,
224, 230, 342.
Strippau (ved Danzig): 374.
Strångnås (Sverige): 192.
Strø h. (Frb. a.): 308.

Strøby (Stevns h., Præstø a.): 259.
Støttrup (Gislum h., Ålborg a.): 140.
Svanholm (Horns h., Frb. a.): 259, 260, 274,
288.
Svavsted (Søndergøs h., Sdrj.): 1, 20, 60, 72,
355Svenstrup (Hornum h., Ålborg a.): 241.
Sverige: 49, 85, 101, 338, 348, 349, 350, 377,
381.
Svogerslev (Sømme h., Kbh.s a.): 61, 291.
Sülz (Mecklenburg-Schwerin): 65.
Sällstorp (Viske h., Halland): 77.
Søby, Kirke- (Båg h., Odense a.): 199.
Södermanland (Sverige): 261.
Søholm (Stevns h., Præstø a.): 274.
Sømme h. (Kbh.s a.): 291.
Sønderborg (Sønderborg a.): 17, 34, 43, 44,
75, 79> 80.
Sønderhald h. (Randers a.): 145, 328.
Sønderlyng h. (Viborg a.): 162, 293.
Søndersted (Merløse h., Holbæk a.): 98, 109.
Sørup (forsv. bebyggelse i Stevns h., Præstø
a.): 274.

T
Tågarp (Jårrestads h., Skåne): 46.
Tåstrup (Merløse h., Holbæk a.): 242.
Tamdrup (Nim h., Skanderborg a.): 147.
Tanderup (Båg h., Odense a.): 199.
Tanderup (Ribe h., Ribe a.): 237.
Tangermünde (Brandenburg): 279.
Tarm (N. Horne h., Ringkøbing a.): 114,
399*
Tarp (Skast h., Ribe a.): 399.
Tersløse (Merløse h., Holbæk a.): 77.
Tessin (Mecklenburg-Schwerin): 65.
Thoorbro mølle (forsv. mølle i Lydum s., V.
Horne h., Ribe a.): 399.
*Thriislaug (i Hørmested s., Horns h., Hjør
ring a.): 126.
Tibirke (Holbo h., Frb. a.): 308.
Tislum (Horns h., Hjørring a.): 126.
Tistrup (0. Horne h., Ribe a.): 114.
Tjörnarp (V. Göinge h., Skåne): 234.
♦Tokathorpp (Halland?): 94.
Tollestrup (Børglum h., Hjørring a.): 322.
Tolstrup (Vennebjerg h., Hjørring a.): 322.

Tommerup—Viborg
Tommerup (Järrestads h., Skåne): 46, 78,
214, 225.
Torekov (Bjäre h., Skåne): 47.
♦Torendhæ (hvor?): 106.
Torrlösa (Onsjö h., Skåne): 175.
Torslunde, Thorslunde (Tuse h., Holbæk a.):
242.
Torup (Hammer h., Præstø a.): 274.
Torup (Middelsom h., Viborg a.): 163, 358.
Torup (V. Göinge h., Skåne): 234.
Tostarp (S. Åsbo h., Skåne): 238, 239.
Tournai (Belgien): 391, 392.
Tovstrup (Gern h., Skanderborg a.): 276.
Tranekær slot (Langelands N. h., Svendborg
a.): 136.
Trave (flod ved Lübeck): 84.
Trebjerg (Nim h., Skanderborg a.): 147.
Trier (Tyskland): 378.
Triest (fristat): 135.
Trälleborg (Skåne): 81, 82, 83.
Träne (Gärds h., Skåne): 360, 364.
Trøjborg (Tønder h., Tønder a.): 332.
Trønninge (Tuse h., Holbæk a.): 16.
Tullstorp (Vemmenhögs h., Skåne): 380.
Tune h. (Kbh.s a.): 37, 255.
Turgel (Estland): 283.
Tuse h. (Kbh.s a.): 115, 242.
Tvååker (Himle h., Halland): 152.
Tvaren, Lilla- (Herrestads h., Skåne): 398.
Tygestrup (Alsted h., Sorø a.): 98.
Tygestrup (forsv. bebyggelse i Vinkel sogn,
Middelsom h., Viborg a.): 256, 258, 324,
358.
Tyrkerne: 200, 377.
Tyrsting h. (Skanderborg a.): 419.
Tyskland: n. — Den tyske orden: 62, 112,
113, 121, 122, 268, 269, 273, 275, 278, 279,
283, 284, 286, 289, 290, 294, 296, 303, 304,
323, 325> 326, 327. 329, 333> 35 b 352, 353,
361, 365, 366, 369, 403.
Tønder (Tønder a.): 70, 89.
Tönnersa (Tönnersjö h., Halland): 91.
Törwen (Estland): 133.
U

Ubberød (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Uchten (Estland): 133.
Udriercam (Estland): 133.
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Uglerup (Løve h., Holbæk a.): 242.
Ullerup (Bjærge h., Vejle a.): 159, 276.
Ulstrup (Løve h., Holbæk a.): 242.
Ulvemose (Tune h., Kbh.s a.): 255.
Underup (Nim h., Skanderborg a.): 147.
Unnal (Estland): 133.
Uppland (landskab, Sverige): 101.
Uppsala (Sverige): 74, 82, 101, 340.
Usserød (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.

V og W
Valkena (Falkenau el. Kärkna, kloster i Est
land) : 119, 283.
Vallerød (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 259.
Vallø (Bjæverskov h., Præstø a.): 259, 348,
35°’
Valsølille (Ringsted h., Sorø a.): 210.
Vangede (Sokkelund h., Kbh.s a.): 259.
Vanstadtorp (Fars h., Skåne): 87.
Varberg (Halland): 2, 24, 29, 47, 125.
Varde (Ribe a.): 341.
Waren (Mecklenburg-Schwerin): 66.
Wasemule (Estland): 201, 252.
Vecterok (Estland): 133.
Vedby, Ruds- (Løve h., Holbæk a.): 242.
Vedtofte (Båg h., Odense a.): 199.
Weissenstein (Estland): 283, 286, 289, 290.
Vejerslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 206.
Vejle (Vejle a.): 131, 316.
Vellerup (N. Rangstrup h., Haderslev a.):
191, 198.
Vem (Hjerm h., Ringkøbing a.): 372.
Vemmenhögs h. (Skåne): 300, 380.
Vendsyssel: 126, 153, 322.
Vennebjerg h. (Hjørring a.): 126.
Venslev (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 423.
Verden (Tyskland): 8, 297, 378, 388.
Werle (fyrstendømme i Tyskland): 97.
Wesenberg (Estland): 141, 273, 279.
Vesterenge (ved Ribe): 399.
Vestervig (Revs h., Thisted a.): 207.
Viborg (Viborg a.): 27, 128, 306. — Biskop:
26 (indledning i Dipi. Dan.), 153, 154, 155,
156, 306, 310. — Bodulfi kloster: 244. —
Frue kloster: 306. — Kapitel: 128, 306. —
Landsting: 26, 52, 142, 165, 227, 244. —
Provst: 128, 306.
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Vida — Øved

Vidå (provsti i Sdrj.): 40, 41, 335.
Villands h. (Skåne): 167.
Villeneuve-lés-Avignon (Frankrig): 30, 31,
93? !34> J35? 160, 180, 182.
Vilslev (Gørding h., Ribe a.): 319.
Vinkel (Middelsom h., Viborg a.): 258, 324.
Vintrie (Oxie h., Skåne): 280.
Vires (Estland): 133.
♦Virktorp (forsv. bebyggelse?): 276.
Wirland (Estland): 112, 133, 149, 245.
Virup (0. Lisbjerg h., Randers a.): 165.
Viskinge (Skippinge h., Holbæk a.): 312.
Wismar (Mecklenburg-Schwerin): 50, 150,
>7°, *73» '74, 303, 3<>4> 345, 365.
Vissing kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
147.
Wittstock (Brandenburg): 379, 388.
Volborg h. (Kbh.s a.): 67, 415.
Vor kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
107, 208, 419.
Vor h. (Skanderborg a.): 147.
Vordingborg (Præstø a.): 273, 280, 321.
Vowe (Estland): 133.
Vram, V.- (Gårds h., Skåne): 280.
Vram, N.- (Luggude h., Skåne): 147.
Wredenhagen (Mecklenburg-Schwerin): 66.
Vrejlev kloster (Børglum h., Hjørring a.):
126.
Våggarp (Harjagers h., Skåne): 280.
Välleröd (Fårs h., Skåne): 225.
Våsterås (Sverige): 340.
Västergötland (Sverige): 348.
Växjö (Sverige): 384, 397.

Y
Yding (Vor h., Skanderborg a.): 208.
Ylmensalo (Estland): 233, 251.

Z
Zutphen (Holland): 81, 281, 282.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h., Frb. a.): 153, 193.
Ærst sogn (nu Lejrskov s., Anst h., Ribe a.):
221.

0
Øm kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.): 309.
Oremolla (Vemmenhogs h., Skåne): 300.
Ørndrup (Års h., Ålborg a.): 140.
Ørsted (Ramsø h., Kbh.s a.): 368.
Ortofta (Harjagers h., Skåne): 280.
♦Ørugh (forsv. bebyggelse i Viborg a.?): 244.
Øse (Skast h., Ribe a.): 399.
Øsel (0 ved Estland): 134, 135, 287.
Østbirk (Vor h., Skanderborg a.): 147.
Østergård (i Valsølille, Ringsted h., Sorø a.):
210.
Østergård (i Kærrestrup, Middelsom h.,
Viborg a.): 142.
Østermark (Mønbo h., Præstø a.): 348.
Østofte (Fuglse h., Maribo a.): 168.
Østrup (nu Lerchenborg, Ars h., Holbæk a.):
288.
Øthkilstorp (forsv. bebyggelse i Løve el. Tuse
h., Holbæk a.): 242.
Øved kloster (Fårs h., Skåne): 225.

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

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 fordelingen
af offentlige byrder.
bord, se fællesbord.
breviarium: den bog, der indeholder alle til
tidegudstjenesten hørende stykker: bøn
nerne, lektionerne og sangene, sædvanlig
vis også Davids psalter.
Bryde: forvalter, bestyrer af gård.
bulle: pavebrev, navnet stammer fra det bly
segl (bulla plumbea), der hang under et
sådant.
bygningsfond: fabrica, kirkens formue.
bymænd: indbyggere i en købing.
cantate (sc. Domino canticum novum): be
gyndelsesordene til introitusbønnen 4. søn-
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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 stiftet
1216 af spanieren Domingo Guzman.
dotering: tildeling af større gaver (faste ind
komster o. lign.) til kloster eller kirke.
drost: navn på den højeste rigsembedsmand i
middelalderen.

drømt: nedertysk udtryk for trimodius d. v. s.
3 hedebyskæpper (å 6 skæpper).
ekskommunikation: udelukkelse af det kirke
lige fællesskab.
eksempt, eksimeret: fritaget for de(n) nærme
ste kirkelige overordnedes jurisdiktion; som
regel om dem, der er fri tagne 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 molledam.
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 (officialer) som medhjælpere.
fogedi: en fogeds embedsområde.
forlover: garant, kautionist.
forved: form for pantsætning, hvorved ejen
domsretten over pantet går over til pant
haveren, hvis pantet ikke indløses til en
givet, kortfristet termin.
franciskanere: gråbrødre, tiggerorden, stiftet
omkr. 1210 af Frans af Assisi.
fravinde (el. afvinde): erhverve ad rettens vej
(ved proces).
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frugt: romerretlig udtryk for udbytte, af kast
ning.
fællesbord (mensalgods) : gods, hvis indtægter
går til et gejstligt samfunds (kapitels el.
lign.) underhold.
fælleshånden: lensretligt udtryk for at flere
på en gang havde del i forleningen.
fællig: løsøre, som tilhører jordens ejer og dyr
ker i fællesskab.
gårdsæde: fæster af et hus med en mindre
jordlod, for brugen af hvilken han som
vederlag præsterede arbejde for ejeren og en
mindre afgift.
gårdsædetoft: den indhegnede plads, der hø
rer til en gårdsædes beboelses- og avlsbyg
ninger.
gaudete (sc. in domino semper) : begyndelses
ordene til introitusbønnen 3. søndag i ad
vent, dernæst betegnelse for selve denne
søndag.
genbrev : 1 ) en skriftlig forpligtelse svarende til
den modparten har udstedt; 2) skriftligt
vidnesbyrd, der automatisk standser låse
forfølgningen, jf. låsebrev.
generalkapitel : 1 ) den forsamling, der har den
øverste myndighed inden for visse munke
ordener; også om denne forsamlings møde.
2) fuldstændigt kapitelmøde.
generalkoncil : almindeligt kirkemøde under
pavens forsæde.
generalofficial : en bispeofficial, der har uind
skrænket fuldmagt til at optræde på bispens
vegne i verdslige anliggender, til tider også
i gejstlige.
grammontenser : eremitorden stiftet i 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,
groten, der havde en finvægt på 3,9 gr. sølv.
Den bevarede i tiden 1330-1373 sin sølv
værdi konstant og kom til at spille en grund
læggende rolle i dansk møntvæsen. 12 groter
(værdi lig en guldflorin) kaldtes for en skil
ling grot, og 5 skilling grot regnedes = 15
skilling engelsk = 45 skilling lybsk = 1 lødig
mark sølv (efter kølnsk vægt, 233,8 gr.).
Efter 1373 forringedes mønternes sølvværdi
3. Række. II.
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væsentligt, den ovenanførte ligning gjaldt
dog i flere århundreder, men grot-lødig
mark er da kun en regningsenhed ikke en
værdienhed.
guardian: forstander for et franciskanerkloster,
gudsfred (treuga dei): den fred, der skulde
råde i helgtiderne, og hvis brud 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 hellig brøde, hvorved
forstodes vold udøvet i helgtiderne eller på
helligdage; for sådan vold bødedes 3 mark
til bispen, samtidig med at der som ved al
anden vold bødedes til den forurettede og
til kongen.
henlægge: annektere (kirker og kirkegods).
herlighed: indbegrebet af alle øvrighedsret
tigheder {dominium) en fyrste eller jorddrot
kunne have over sine undergivne.
hovedlod: en persons formue.
humiliater: en gren af benediktinerordenen,
oprettet i 12. årh.
højmester: leder af den tyske orden med sæde
i Marienburg.
høvedsmand: øverste befalingsmand på kon
geligt slot.
immunitet: den et gods tillagte fritagelse for at
være undergivet de kongelige embedsmænds
myndighed med hensyn til indkrævning af
skatter, sagefald o. lign.
indgangsbøn: introitusbønnen, hvormed mes
sen indledes.
inhabilitet: uegnethed på grund af medfødte
eller erhvervede egenskaber.
23
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inkorporere: indlemme.
interlokutorier: domsafsigelser af midlertidig
gyldighed (modsat: slutdom).
investere: højtideligt indsætte i et gejstligt em
bede.
invocavit (sc. me et ego exaudiam): begyndel
sesord til introitusbønnen i. søndag i fasten
(6. søndag før påske); dernæst betegnelse
for selve denne søndag.
irregularitet: udelukkelse fra at kunne ordine
res eller modtage en højere vielsesgrad.
jubilate (sc. Deo omnis terra): begyndelses
ord til introitusbønnen 3. søndag efter på
ske ; dernæst betegnelse for selve denne søn
dag.
judica (sc. me Deus): begyndelsesord til in
troitusbønnen 5. søndag i fasten; dernæst
betegnelse for selve denne søndag.
justitiar: dommer på kongens retterting.
kamaldulensere: italiensk munkeorden, stiftet
1018 af Ramualdo med hovedvægt på ere
mittilværelsen.
kalatravensere: gejstlig ridderorden, stiftet
1158 af abbed Raimund til værn mod mau
rerne; 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, kardinal
diakoner og kardinalpresbytere.
karene el. quadragene: 1) en fasteperiode på
40 dage. 2) 40 dages offentlig kirkebod eller
eftergivelse af syndestraffe, der kan forlades
ved 40 dages kirkebod.
karteusere: munkeorden stiftet 1084 af Bruno
af Koln.
kogge: et bredt skib med rundet for- og bag
stavn, anvendt især af Hanseaterne.
kollats: 1) overdragelse af kirkeligt embede.
2) sammenkomst i et 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).
kollektor: 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. jord), hvis forudsætning er visse
ceremonier.
korporlig ed: ed svoren med hånden på biblen,
en relikvie eller anden hellig ting.
Kristi legemsfest: kirkefest torsdagen efter
trinitatis.
kustode: forstander for en underafdeling af en
ordensprovins hos franciskanerne.
kværsæde: årlig afgift, der ydes i stedet for
leding.
kyndelmisse: missa candelarum, purificatio —
jomfru Marias renselsesfest, den 2. februar.
kældermester: den biskoppelige embedsmand,
sædvanligvis en kannik, der bestyrer de bi
skoppelige indtægter, der indgik i fadebu
ret på bispegården.
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kølnsk vægt: vægtenhed, 233,8 g. pr. mark,
låsebrev: kongebrev, der danner afslutning på
den såkaldte låseforfølgning, hvortil hører 4
domsbreve, der fire gange efter hinanden
tildømmer låseforfølgningens iværksætter
det gods, hvorom striden drejer sig; ved
låsebrevet satte kongen ’sagen evindelig
tielse på’.
landbo: fæster på åremål.
landbostavn: en fæstegård.
landstinghører: var i senere tid en til lands
tinget knyttet embedsmand, der fungerede
som stedfortræder for landsdommeren og
havde at underskrive og forsegle landstings
akterne. På dette tidspunkt var det måske
blot et andet navn for landsdommeren.
leding: pligt til at gøre krigstjeneste eller til i
stedet at betale en skat.
lektie, lektion: stykke af den hellige skrift,
kirkefædrene, helgenlegenderne o. s. v., som
oplæses ved gudstjenesten.
livgeding: overenskomst angående en fyrste
lig persons (navnlig en enkes) underhold,
dernæst selve det gods, der tjener til ved
kommendes underhold.
lov, fæste: afgive løfte om at præstere bevis
ved partsed med mededsmænd.
lovbyde: tilbyde slægtninge jord til køb inden
et salg el. tilbyde betaling af en pantegæld
på tinge.
læst: rummål for korn, som varierede (fx. 40
tønder rug og hvede, 48 tønder byg, 80
tønder havre), idet værdien toges i betragt
ning.
lætare (sc. Jerusalem): 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 vedkommendes herre.
mark: 1 mark = 8 øre å 3 ørtug å 10 el. 12
penninge. 1 mark penge: en vis efter tid
og sted skiftende del af 1 mark sølv. Samme
inddeling bruges om korn, således at den
til penning svarende mindste enhed er en
skæppe; endelig bruges mark som jordmål
om det til udsæd af en mark korn svarende
antal.
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marsk: den rigsembedsmand, som var rigets
øverste hærfører.
matutina: den første morgengudstjeneste, der
holdtes ved daggry »ottesang«.
med(for)lover: garant.

mensalgods: gods, hvis indtægter går til gejst
liges underskud.
messe: den katolske gudstjeneste, ved hvilken
forvandlingen af brød og vin finder sted og
alterets sakramente uddeles.
metropolitankirke: hovedkirke i en kirkepro
vins.
midfastesøndag: fjerde søndag i fasten.

misericordias (sc. Domini cantabo): begyn
delsesordene i introitusbønnen 2. søndag
efter påske, dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
missale: messebog.
montrans: metalgemme, hvori relikvier eller
(især) hostien opbevares, og som på visse
dage fremstilles for menigheden.
morarente: den rente (interesse), som det trods
kirkerettens forbud var tilladt at betinge sig.
nådsensår: det tidsrum, i hvilket en afgået
gejstlig eller hans arvinger har del i embe
dets indtægter.
notar, 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 indeha
verne af digniteterne (fx. domprovsten).
orbodemål: forbrydelse, der ikke kan sones
ved bod.
23*
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ordensmester: forstander for den tyske orden
i Livland.
orfejde: edeligt løfte om en fejdes ophør.
ottesang: gudstjeneste eller bedetime, som
holdes ved daggry.
otting: ottendedel af et bol.
palliet: skulderbort af uld med sorte kors, som
paven overrækker 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 udsæt
telse.
personat: gejstligt embede, hvis indehaver re
præsenterede embedet som juridisk person.
pitantia: ekstra forplejning, ekstra portion,
pontifikat: paves regeringstid.
primas: Sveriges: ærkebispen i Lund som
melleminstans mellem paven og ærkebispen
af Uppsala.
priorat: ordensprovins indenfor johanniter
ordenen, dominikanerordenen eller bene
diktinerordenen.
prokurator: 1) sagfører for gejstlige retter,
2) forvalter af et kapitels fællesformue eller
-indtægter.
protomartyr: den første martyr.
provincialminister: leder af en franciskaner
provins.
provincialprior: leder af en dominikaner
provins.
provision: besættelse af gejstligt embede af en
højere el. højeste instans (pavestolen).
provst: gejstlig forstander for et kapitel (dom
provst) eller for et distrikts gejstlighed (her
redsprovst) .
præbende: de indtægter, der er tillagt et givet
kannikedømme.
præmonstratensere: en orden, der levede ef
ter den skærpede Augustinerregel, stiftet af
Norbert af Xanten.
præsentationsret: ret til at foreslå en kandidat
til et gejstligt embede.
pund: 1) møntenhed = 20 skilling grot, ster

ling eller lybsk, 2) kornmål = 1 /12 af en læst
korn.
pønitentiar: pavelig embedsmand, der uddelte
absolution i tilfælde, hvor svære forseelser
var henvist til kurien.
quasi modo 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. riddermæssige mænd:
gengiver det latinske militares, mænd, der
af byrd hører til ridderstanden men ikke
har ridderværdigheden.
rota: pavelig domstol.
sakristan: den, der i et kapitel eller kloster
havde institutionens kostbarheder under
sin bevogtning og omsorg.
salve regina: sekvents forfattet af biskop Pe
trus af Compostella til ære for jomfru Maria;
synges efter completoriet, dagens sidste tide
bøn.
sandemænd: nævninger, der skal sværge om
drab, sår, voldtægt, hærværk og markskel
stridigheder.
scabiner: et kollegium i hollandske byer med
både dømmende og administrativ myndig
hed.
sekret: højtstående persons mindre segl (mod
sat »det store segl«).

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

