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1348-1352

1348. 13. januar. Lübeck.

1

Biskop Johan af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 2. januar.
Original i Lübeckarkivet.

ohan, af Guds nåde biskop af Lübeck, til alle, til hvem dette brev når,
hilsen med Gud.
I skal vide, at vi har set det nedenfor afskrevne brev, som var ustreget,
uskrabet, ubeskadiget i enhver henseende, ufordærvet og helt, og som
ord til andet indeholdt følgende: Erik, af Guds nåde de Danskes og Ven
ders konge (o.s.v. = DRB. II3 nr. 276). Til klart vidnesbyrd om denne
vor vidimering er vort segl på vor befaling hængt under dette brev.
Givet i Lübeck i det Herrens år 1348 på ottendedagen efter helligtrekonger.

J

1348. 2. februar.

2

Rådmandene i Schwerin vidimerer det lensbrev, som markgrev Ludvig af Branden
burg 1323 6. oktober havde givet grev Henrik 3. af Schwerin på Perleberg.
Original på nedertysk i rigsarkivet1).

i rådmænd fra staden Schwerin bekender og bevidner offentligt, at vi
har set og hørt et brev, udstedt af den ædle fyrste markgrev Ludvig
af Brandenburg, hvilket var ufordærvet og helt og havde følgende ordlyd:
Vi Ludvig (o.s.v. = Mekl. UB. Vil 299 nr. 4633). Vi rådmænd fra Schwerin
har hængt vort segl under dette brev, som er skrevet i året 1348 efter Guds
byrd om lørdagen, som er kyndelmissedag.

V

1) 1347 24. august blev kong Valdemar udpeget til voldgiftsdommer i striden mellem
Brandenburg og Schwerin om Perleberg, jf. DRB. III 2 nr. 379. Det er uden tvivl for
klaringen på, at dette ikke-danske brev nu findes i rigsarkivet.

1348. 8. februar. Avignon.

3

Pave Clemens 6. stadfaster efter ansøgning fra den tyske orden kong Valdemars
afståelse af hertugdømmet Estland til ordenen og transsumerer kong Valdemars brev
aJ ^47 24- Juni3. Række. III. — 1

Nr. 4

21. februar 1348

2

Original i Konigsbergarkivet (Staatliches Archivlager i Gottingen).

iemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Henrik),
høj mester, og brødrene af de tyskes St. Marie hospital i Jerusalem
hilsen og apostolisk velsignelse.
Vi føjer gerne den apostoliske bestyrkelse og stadfæstelse til de handlin
ger, som bærer fromhedens og billighedens præg, og som har øget guds
dyrkelse for øje. En ansøgning, der er forelagt os på Eders vegne, inde
holdt, at I for en vis sum penge af vor kære søn i Kris tus Valdemar, de
Danskes berømmelige konge, har købt hertugdømmet Estland, der til
hørte samme konge, men iøvrigt også vor elskede søn Otto, nævnte konges
kødelige broder af Eders hospital, ifølge arveretten, hvis denne var
forblevet i det verdslige samfund, og skønt nævnte hertugdømme er
mere værd end ovennævnte pengesum, skænkede dog samme konge, hvad
nævnte hertugdømme var eller kunde være værd derudover, til Eder og
fornævnte hospital til lægedom for sin og samme konges forfædres og efter
følgeres sjæle og med henblik på Gud, således som det fuldstændigt inde
holdes i det åbne bevidnelsesbrev, der er befæstet med samme konges
segl, hvis ordlyd vi ord til andet har ladet indsætte i dette brev. Derfor er
der på Eders vegne rettet en ydmyg bøn til os om, at vi vilde værdiges at
føje den apostoliske stadfæstelse og bestyrkelse til det foromtalte. Idet vi
derfor bøjer os for Eders bønner i denne sag, anerkender og godkender vi
fornævnte køb og gave og stadfæster dem med fuld viden og med aposto
lisk myndighed og bestyrker dem med dette brev til værn. Men ordlyden af
nævnte brev er denne. Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge (o.s.v. = DRB. III2 nr. 361). Ingen må bryde dette vort stadfæstelses
brev eller i ubesindig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen drister
sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den
almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 8. februar i vort sjette pontifikatsår.

G

1348. 21. februar. Sønderborg.

4

Hr. Benedikt Ahlefeld d. yngre m.fl. vidimerer grev Henrik 2.s og grev Klaus9
brev af 1340 23. juni.
Original i rigsarkivet.

6. marts 1348

3

Nr. 6

enedikt v. Ahlefeld den yngre, ridder, Arnold v. Benzin, sognepræst
i Sønderborg, Busche Westensee, Bredehenrik1), Raven Metzeke og
Detlev Rutze til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev, at vi har
set og hørt et åbent brev, udstedt af de herrer, greverne Henrik og Klaus
af Holsten, under deres ægte segl, hvilket brev var uskrabet, ustunget,
ustreget samt ubeskadiget i enhver henseende og af indhold, som ord til
andet følger: Vi Henrik og Klaus, af Guds nåde grever {o.s.v. = DRB. III
1 nr. 47). Givet i Sønderborg i vor nærværelse under vore segl i det Her
rens år 1348 dagen før apostlen St. Peters stoledag.

B

1) i hans segl står: Markvard Westensee.

1348 25. februar, Rep. nr. 2136. Brevet vedrører ikke danske men svenske
forhold, jfr. Rep. III p. 832.

1348. 3. marts.

5

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner Gregers Pedersens gave af gods i Gaddarod til
Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

rkebiskop Peders vidnebrev, som indeholder Gregers Pedersens gave
til klostret på gods i Gaddarod i Degeberga sogn. Givet mandagen
efter fastelavnssøndag 1348.

Æ

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

Gregers Pedersen skænker sin gård i Gaddarod i Degeberga sogn til
Bosjø kloster. Givet 1348 med 2 segl.
5. Registratur i Kammararkivet i Stockholm:

rkebiskop Peder af Lunds vidnebrev, givet 1348, som indeholder, at
Gregers Pedersen skænkede Bosjø kloster sin gård Gaddarod, som
ligger i Degeberga. Givet som ovenfor.

Æ

1348. 6. marts. Avignon1).

6

Pave Clemens 6. pålægger Guillelmus de Pereto, kannik på Mallorca, pavelig
nuntius i Danmarks, Norges og Sveriges riger og i staderne, stifterne og kirkepro
vinserne Lund, Uppsala og Nidaros, at inddrive skatter (census) og andre afgifter,
der skyldtes den romerske kirke af gejstlige og verdslige personer.

Nr. 7

ii, marts 1348

4

Original i Vatikanet,

1) En række andre bemyndigelsesbreve til Guillelmus de Pereto af tilsvarende al
mindelig karakter er trykt i Dipi. Svec. Acta Cam. I nr. 360—67.

7

1348. 11. marts.

Herr Tord Nielsens skødebrev på en gård i Hvorslev.
Silkeborgske registratur 1558 (Århus bispestols breve),

remdeles et latinsk skøde på en gård i Hvorslev af herr Tord Nielsen.
Givet dagen før den hellige pave Gregors dag.

F

1348. 15. marts. Lübeck.

8

Ridderne Johan v. Piessen, Konrad Ketelhot og væbneren Nicolaus Hahn lover
rådmandene i Lübeck, at de inden pinse vil skaffe kong Valdemars segl under et udkast
til et åbent kongebrev med datum 1348 21. april, i hvilket kongen lover at godkende
det forlig, der i Lübeck er indgået mellem Markvard v. Westensee og Holstenerne og
ikke bebrejde Lübeck, at der er rejst sag i staden mod Markvard v, Westensee,
Original i Lübeckarkivet.

i, ridderne Johan v. Piessen og Konrad Ketelhot og væbneren Nico
laus kaldet Hahn, erkender offentligt med dette brev og bevidner, at
vi in solidum, på vor tro og med håndslag har lovet, og at vi med dette
brev lover de rosværdige mænd, de herrer rådmænd i Lübeck, at vi inden
førstkommende pinsedag utvivlsomt vil overgive dem et åbent brev, be
seglet med den stormægtige og berømmelige fyrste herr Valdemar, de
Danskes konges segl, og i enhver henseende helt og uskadt og af nedenfor an
førte ordlyd:
Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der får
dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender offentligt med dette brev og bevidner, at vi holder og anser
nedennævnte forlig for godt og gyldigt, hvilket vi agter at gøre til evig
tid. Dette forlig har den strenge væbner Markvard Westensee1), vore tro
mænds tjener, indgået med Wilken, kaldet Gruwel, som for de velbyr
dige mænd og herrer (Henrik og Klaus), grever af Holsten, på deres vegne
og i deres navn havde rejst tiltale mod samme Markvard, hvem han efter
lybsk ret og i samme stad Lübeck beskyldte for ved nattetid at have på
sat ild i nævnte herrers land, samt for også at have begået andre forbry-

V

4- april J34^

5

Nr. 10

delser; og vi vil ikke på nogen måde bebrejde staden Lübeck eller nogen af
samme stads borgere, at denne tiltale, som omtalt, er rejst mod nævnte
Markvard, tværtimod vil vi i alle forhold på håndgribelig måde befordre
og begunstige oftnævnte stads rådmænd og borgere på grund af den vel
vilje, de har vist i forbindelse med nævnte forlig. Til vidnesbyrd herom
har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i København i det
Herrens år 1348 mandag i påsken.
Forhandlet og givet i Lübeck under vore segl i det Herrens år 1348
lørdagen før søndagen Reminiscere.
1) samme dag udstedte Markvard v. Westensee et orfejdebrev til staden Lübeck, i
hvilket han frafaldt alle krav mod Lübeck for den rejste tiltale, jf. Mantels: Lübeck und
Marquard v. Westensee 42, Lüb. UB. II nr. 897.

1348. 18. marts.

9

Testamente af Johan Witte v. Stade, skipper i Lübeck.
Udtog efter registratur (20. årh.) på tysk i Lübeckarkivet.

.... Eggert skal fremdeles inddrive den sum penge, som kongen af
Sverige skylder arveladeren; endvidere skal han sælge arveladerens træ,
som er oplagret i Skanør og samvittighedsfuldt inddrive alle fordringer
....... 1348 tirsdagen før søndagen Oculi.

1348. 4. april. Helsingborg.
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Kong Magnus af Sverige og ærkebiskop Peder af Lund vidimerer den tyske orden
i Livlands brev af 1304 23. februar om Estlands forhold til den danske krone.
Original i rigsarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, og Peder,
ligeledes af Guds nåde ærkebiskop af Lund, til alle, som ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har hørt og omhyggeligt gennemset det nedenfor
skrevne brev, som var forsynet med vedhængende segl og var uskrabet,
ustunget og ubeskadiget i enhver henseende og havde følgende ordlyd:
I Herrens navn, amen (p.s.v. = DRB. II 3 nr. 298). Og vi, ovennævnte
Magnus, konge, og Peder, ærkebiskop, bevidner, at vi har set og hørt det,

Nr.

ii

4. april 1348

6

og vi har til vidnesbyrd herom ladet denne afskrift bestyrke med vore
segl til værn. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1348 på bispen og
bekenderen St. Ambrosius’ dag.

1348. 4. april. Helsingborg.
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Kong Magnus af Sverige fornyer og stadfaster Tommerup klosters privilegier.
Original i rigsarkivet.

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 i ønsket om at vise de fromme mænd, nærværende
brevvisere, abbeden og hele konventet i Tommerup kloster en særlig nåde
og gunst tilstår og overlader dem alle privilegier, rettigheder, friheder og
nådesbevisninger, som de ved åbne breve kan godtgøre frit at have fået
afos1) og de herrer konger af Danmark2) angående alt deres gods, hvor det
end befinder sig inden for vore riger og områder, og vi fornyer dem alle
og enhver og stadfæster fornyelsen med dette brev. Vi forbyder derfor
strengt ved vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder, deres officialer
eller nogen anden, hvilken stilling, værdighed eller stand han end indtager,
drister sig til på nogen måde at hindre eller i nogen henseende at forstyrre
fornævnte abbed og konvent eller nogen afderes undergivne i disse friheders
nåde, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn. Til vidnes
byrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det
Herrens år 1348 på bekenderen St. Ambrosius’ dag.

M

1) jf. DRB. II 11 nr.44. — 2) jf. DRB. II 10 nr. 33.

1348. 4. april. Helsingborg.
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Kong Magnus af Sverige, fornyer og stadfaster Esrom klosters privilegier i hans
riger.
Original i rigsarkivet.

agnus, af Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi i ønsket om at vise de fromme mænd, nærværende brev
visere, abbeden og hele konventet i Esrom kloster af Cistercienserordenen
i Roskilde stift særlig nåde og gunst tilstår og overlader dem alle privilegier,

M

12. april 1348

7

Nr. 15

rettigheder, friheder og nådesbevisninger, som de ved åbne breve kan godt
gøre frit at have fået af os og de herrer konger af Danmark1) angående alt
deres gods, hvor det end befinder sig inden for vore riger og områder, og
vi fornyer dem alle og enhver, og stadfæster fornyelsen med dette brev.
Vi forbyder derfor strengt ved vor nådes fortabelse, at nogen af vore
fogeder, deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling, værdighed
eller stand han end indtager, drister sig til på nogen måde at hindre eller
i nogen henseende at forstyrre fornævnte abbed og konvent eller nogen
af deres undergivne i disse friheders nåde, såfremt han vil undgå vor
vrede og kongelige hævn. Givet på vor borg i Helsingborg i det Herrens
år 1348 på bekenderen St. Ambrosius’ dag.
1) jf. DRB. II 8 nr. 229.

1348. 4. april. Helsingborg.
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Kong Magnus af Sverige stadfæster Bækkeskovs privilegier.
Registratur af Bartholin.

agnus, konge af Sverige, Norge og Skaane, stadfæster i deres helhed
alle privilegier og friheder, som af ham eller af Danmarks konger
er indrømmet abbeden og munkesamfundet i Bækkeskov. Helsingborg år
1348 på bekenderen St. Ambrosius’ dag.

M

[1348]. 4. april. Helsingborg.
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Kong Magnus stadfæster Bosjø klosters privilegier.
Skånebrevsfortegnelsen (B 29).

ong Magnus’ stadfæstelsesbrev til Bosjø kloster på dettes gods, tjenere
- og husstand, som nævnte konges forgængere tidligere havde pri
vilegeret. Givet i Helsingborg på bekenderen St. Ambrosius’ dag1).

K

1) året mangler i B29, hvor udtoget står mellem brevene af 3. marts 1348 og 30. april
1349. Årstallet fremgår af de foregående breve.

1348. 12. april.

15

Præsten Gerhard Ghodowe slutter kontrakt med sognepræsten Werner i Petersdorf
på Femern om forpagtning af kirken i Petersdorfs indtægter for tre år\ i vilkårene
berøres forholdes til bispen (af Odense).

Nr. 16

12. april 1348

8

Lüb. UB. efter original i Lübeckarkivet.

eg, Gerhard Ghodowe, præst, gør vitterligt for alle, som får dette brev
at se eller hører det læse, og jeg erklærer med dette brev, at jeg af herr
Werner, sognepræst i Petersdorf, har modtaget kirken i Petersdorf med alle
dens tilliggender, frugter og indtægter i penge og korn tillige med hans
mølle og de agre, han selv har købt, i forpagtning for et tidsrum af tre år,
regnet fra førstkommende søndag Quasimodogeniti, som er ottendedagen
efter påske1), formedelst en årlig landgilde og afgift på 75 mark lybske
sølvpenge, gængse fra gammel tid....... Fremdeles, hvis den herre biskop
beder om eller opkræver en pengesum hos sjælesørgerne på Femern, skal
det stå til herr Werner at drøfte eller betale dette, forsåvidt det berører
Petersdorf kirke. Fremdeles, hvis jeg under min residens udsættes for van
skeligheder fra vor herre biskoppens side i anledning af, at jeg har fået
adgang til alteret eller residerer i kirken, skal herr Werner udfri mig af
disse vanskeligheder og dette tab og holde mig fri og skadesløs....... Givet
i det Herrens år 1348 lørdagen før palmesøndag.

J

1) 27. april.
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1348. 12. april. Odense.

Helvig og Berta, døtre af Jens Værkmester i Odense, indgives i Dalum kloster.
Referat af Hamsfort.

1348 den 12. april, som var lørdagen før palmesøndag, indvies Helvig
og Berta, døtre afJens Værkmester1), ubestrideligt den første blandt Odenseborgerne, til fromhedslivet i Dalum, efter at have lovet at overholde ved
tægten for nonnerne i Dalum. Anders, dette steds prior, tildelte dem gods,
som var købt af Jens Esbernsen Marsvin, borger i Odense. Som vidner
optrådte mænd af høj anseelse, hidkaldt fra Odense, som overværede ind
vielsen og tildelingerne2), nemlig brødrene3) Anders, prior for Knudsbrødrene, Asser, bispens official, Elav, prior for dominikanerne, som kaldes prædikebrødre, blandt borgerne Widolf Friis, Jens Bang, den berømmelige
mand, Otto og Henneke Randulvsen, brødre.
1) d.v.s. blidemester. — 2) Hamsfort bruger den i middelalderlatin usædvanlige
glose uisceratio, vistnok for at angive, at de omtalte nonner får tildelt særindtægter. —
3) oversættelse af sodales, brødre i en gejstlig orden, her anvendt om Knudsbrødrene.

9

13- april 1348
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1348. 13. april.
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Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgerne i Slagelse under sin beskyttelse, stadfaster deres privilegier og udvider disse.
Afskrift på det kongelige bibliotek.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, at vi som følge af de tro tje
nester, som vore kære borgere i Slagelse har vist os og vore kære forfædre, tager
dem og alt deres gods under vor fred og vor særlige beskyttelse, og vi over
lader dem alle privilegier, rettigheder og friheder, som de kan godtgøre
frit at have haft af vor forfædre1), og stadfæster dem med dette brev,
idet vi først og fremmest ønsker at tilstå dem den særlige nåde, at de i rets
sager ikke skal være forpligtet til at begive sig uden for deres by som følge
af en tilkaldelse, stævning eller befaling; ej heller skal de være forpligtet
til tjenesteydelser, uden at de bifalder og samtykker heri, medmindre de på
grund af en truende krig til forsvar for riget eller af andre tvingende om
stændigheder skulde modtage en særlig befaling desangående af os. Vi
fastsætter endvidere, at enhver som har nogen klage imod dem, lovligt
skal forfølge sin sag på deres byting, og de skal, som de fra arilds tid har
gjort det, sammesteds forsvare sig med lov eller bøde. Vi overlader dem
ligeledes det særlige privilegium, at de alle steder inden for vort rige,
hvor de kommer med deres købmandsvarer for at handle, skal være fri og
undtaget for erlæggelse af vor told, dog med undtagelse af vore markeder
i Skanør; vi tilstår dem ydermere den særlige nåde, at ingen gæst på nogen
måde må driste sig til at købe levende kreaturer og svin eller nyslagtede
kreatur- eller svinekroppe eller usaltede huder inden for byen for at ud
føre disse. Vi giver dem ligeledes med dette brevs myndighed fuldmagt
til at skride ind mod deres skyldnere, som bliver antruffet i deres by, og
kræve dem til regnskab med råd og bistand af vor foged, som til enhver
tid er indsat over dem på vore vegne, på samme måde som borgerne i Ros
kilde har været vant til at gå frem mod deres skyldnere og dem, der for
urettiger dem. Vi fastsætter imidlertid, at alle, som vil benytte torv og
drive handel hos dem, og alle andre, som har deres gods og alle deres ind
tægter i deres by, skal udrede og erlægge alle ydelser til os sammen med
byens borgerskab, alt efter størrelsen og mængden af deres gods, varer og
indtægter, og således som de af vore elskede rådmænd i byen bliver ansat

V

Nr. 18

14. april 1348
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til. Vi tilstår dem ligeledes sådanne friheder og love, som borgerne i Ros
kilde vides at have med hensyn til salg og køb. Derfor forbyder vi strengt
under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller deres
officialer eller en hvem som helst anden, hvilken stilling han end indtager,
drister sig til på nogen måde at hindre vore kære borgere i Slagelse på disse
friheder, som er tilstået dem afos, såfremt de vil undgå vor kongelige hævn.
For at der ikke i fremtiden kan opstå trætte eller besværligheder angå
ende fornævnte friheder, har vi overdraget dem dette brev, beseglet med
vort segl. Givet i det Herrens år 1348 palmesøndag.
1) jf. DRB. II 8 nr. 350.
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1348. 14. april. Granna.

Kong Magnus af Sverige, der af pave Clemens 6. har fået tilladelse til for en
enkelt gang at nominere til et ledigt gejstligt embede ved hver domkirke i sine riger og lan
de, nominerer bl. a. Jon Lille, kannik i Lund, til kannik i Uppsala, og Niels Markussen,
sognepræst i Malmø til en dignitet i Linkoping, at gælde fra førstkommende vakance.
Original i det svenske rigsarkiv.

Herrens navn, amen. Den højhellige fader og herre i Kristus, herr
Clemens 6., ved Guds forsyn pave, har af velvilje vist os Magnus, af
Guds nåde konge af Sverige, Norge og Skåne, den særlige nåde, at vi
for en enkelt gang i hver katedralkirke i vore riger og lande ved indtræ
dende vakance må nominere en egnet person til opnåelse af kanonikat
og præbende i en af de fornævnte kirker på kanonisk vis, hvorhos han har
tilstået os en bestemt eksekutor til at føre fornævnte nådesbevisning ud i
livet, tillige at vi i de seks katedralkirker må nominere en særskilt person i
hver, hvem vi nu måtte foretrække at vælge, til ligeledes at opnå digniteter,
personater og officier med eller uden sjælesorg, således som det tilstrække
ligt fremgår af et brev af paven1), efter sædvane beseglet med blybulle.
Derfor nominerer vi med dette brev i kraft af den os således viste nåde
vore elskede herrer Ringvid af Sorunda til en dignitet i Uppsala kirke,
Jon kaldet Lille, kannik i Lund, til kanonikat og præbende sammesteds,
Niels Markussen, præst i Malmø, til en dignitet i Linkoping kirke, Lambert
præst i Ludgo til kanonikat og præbende i Linkoping kirke, Dag i Dala til
kanonikat og præbende i Skara kirke, Johan af Trosa til kanonikat og præ
bende i Strångnås kirke, Borkard af Ryttern til kanonikat og præbende i
Våsterås kirke, Nils Asserson til kanonikat og præbende i Åbo kirke, Gunno

I

29. april 1348
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Nr. 21

af Rydaholm til kanonikat og præbende i Våxjd kirke, hvilke embeder er
eller snart vil blive ledige, at opnå på kanonisk vis........ Hvilket vi vil
skal være kendt for alle, hver og en, der ser eller hører dette brev, idet vi til
vidnesbyrd om ovennævnte hænger vort segl under. Givet i Grånna kirke
i Linkbping stift i det Herrens år 1348 mandagen efter palmesøndag.
1) 1347 26. oktober, jf. Dipl.Svec. V nr. 4256.
1348 21. april. Reg. Dan. nr. *2025, se nr. 8.

1348. 28. april. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den pavelige nuntius
Guillelmus de Pereto støtte og råd.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder, ærkebiskop (Peder) af Lund, hilsen o.s.v.
For nærværende udsender vi vor elskede søn Guillelmus de Pereto,
kannik på Mallorca, som det apostoliske sædes nuntius til Danmarks, Sve
riges og Norges riger og desuden til stæderne, stifterne og kirkeprovinserne
Lund, Nidaros og Uppsala på grund af visse sager, vi har betroet ham i
vort og vort kammers ærinde. Vi beder Dig derfor indtrængende om, bro
dér, at Du af ærbødighed for os og det apostoliske sæde vil modtage samme
nuntius gunstigt og have ham virkningsfuldt anbefalet, således at han på
gunstig vis kan udføre dette ærinde, støttet ved Din hjælp og ledet af Dit
råd, og således at vi kan omfatte Dig, samme broder, med passende tak
sigelser. Givet som ovenfor1).

T

1) d.v.s. Givet i Avignon den 28. april i vort sjette pontifikatsår.

1348. 28. april. Avignon.
20
Pave Clemens 6. bemyndiger den pavelige nuntius Guillelmus de Pereto til under sit
ophold i Norge, Danmark og Sverige at gøre brug af de pavebreve som tidligere er
udstedt til fordel for andre nuntier i disse lande.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1348. 29. april. Avignon.

21
Pave Clemens 6. reserverer en dignitet eller et embede i kirken i Dorpat for Didrik
v. Vifhusen, skønt han både har kanonikater og præbender i kirkerne i Dorpat og
Lund og ventebrev på en præbende ved kirken på Øsel.

Nr. 22

3- maj 1348
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Didrik v. Vifhusen1), kannik i Dorpat, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel.......... uanset.......... i egen person, eller
at Du vides at besidde kanonikater i nævnte kirke i Dorpat og i kirken i
Lund med præbender og i kirken på Øsel med ventebrev på en større eller
middelstor præbende........ Givet i Avignon den 29. april i vort sjette
pontifikatsår.

T

1) brevet følger de sædvanlige formler, jf. f.eks. nr. 142.

1348. 3. maj. København.
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Kong Valdemar 4. Atterdag tager Næstved St. Petri kloster under sin beskyttelse
og stadfæster dets privilegier.
Original på Herlufsholm.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Det er vor vilje, at alle de friheder, som vore forfædre af særlig gunst
og ved nådesbevisning har givet vore elskede munke i Næstved, skal forblive
uantastede i enhver henseende og overholdes på alle punkter, således som
de fuldt ud og frit havde dem under nogen af vore forfædre i forgangne
tider1). Derfor vil vi, at det skal være vitterligt for alle nulevende og ikke
skjult for eftertiden, at vi tager nævnte munke sammen med alt deres gods
og alle undergivne på dette gods, såvel på landet som i købingerne, under
vor fred og beskyttelse for særligt at forsvare dem, og vi lader dem være
kvit og fri til evig tid for al ledingstynge, fogedkrav, inne, stud, kværsæde,
redskud, ægtvogne, for al kongelig sagefald og for alle andre tynger og
tjenesteydelser til kongen af nævnte gods, idet vi sammen med ovennævnte
friheder tilstår dem ikke blot torv i byen Næstved, som er deres på begge
sider af åen, men også at de som deres eget skal have og besidde med rette
evindelig samtlige retsbøder, som følger af torvekøbingens rettigheder og
af den almindelige ret, såvel 3 marks- som 40 marks bøder, samt den os
hjemlede kongelige skyldighed, som på folkemålet kaldes midsommersgæld
og torvegæld. Vi forbyder derfor strengt under trusel om vor nådes forta
belse, at nogen af vore fogeder, deres officialer eller hvem som helst anden,
af hvad stand han end er, drister sig til på nogen måde at forulempe disse
munke med hensyn til omtalte friheder, såfremt han vil undgå den konge-

V

19. maj 1348
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lige vrede og hævn. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette
brev. Givet København i det Herrens år 1348 i vor nærværelse på den
dag, da korset blev fundet.
1) jf. Helms, Næstved St. Peders Kloster 152—54.

1348. 11. maj.
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Niels Jensen, indgivet i Antvorskov kloster, giver sit gods i Lille Elmue til sin
slægtning Agnete Tuesdatter.
Original i den arnemagneanske samling.

iels Jensen, indgivet1) i Johanniterordenen i Antvorskov, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg, karsk på sjælen, har givet nærværende brevviserske
Agnete Tuesdatter, min kære slægtning, mit gods i Lille Elmue med agre,
enge, skove, græsgange, rørligt og urørligt, at besidde evindelig. Til
vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglet tilhørende herr Peder Ubbesen, prior i Antvorskov, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1348 tredie søndag efter påske.

N

1) lat. donatus, d.v. s. en person, der som vederlag for en gave fik sit underhold i klostret.

1348. 19. maj. Avignon.

24

Oluf Klerks, gejstlig i Roskilde stift, ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt bene
ficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen og kapitlet i Roskilde har overdra
gelsesretten.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

edenforanførte fattige tyskere1) ansøger Eder, hellige fader, om, at I
barmhjertigt værdiges ved provision at give enhver af dem et kirke
ligt beneficium med eller uden sjælesorg, der er eller bliver ledigt, og hvor
til nedenforanførte har overdragelsesretten o.s.v.......... til Oluf Klerks,
gejstlig i Roskilde stift, hvortil biskoppen og kapitlet i Roskilde i fællesskab
eller hver for sig har overdragelsesretten ....... Lad det ske for alle 40 oven
nævnte indtil o.s.v. R.2) Lad det ske. R. Givet i Avignon den 19. maj i vort
syvende pontifikatsår.

N

1) rotulus indeholder fortrinsvis navne på tyske ansøgere, men nævner dog foruden
Oluf Klerks også 4 Svenskere, jf. Dipl.Svec. VI 32 nr. 4326. — 2) forbogstavet i Clemens
6.s slægtsnavn, Rogerii.

Nr. 25
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1348. 25. maj. Avignon.
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Guillelmus de Pereto, der skal udsendes som nuntius til Danmarks, Sveriges og
Norges riger, ansøger pave Clemens 6. om et kanonikat og en præbende eller et kirke
ligt beneficium i kirkeprovinsen Uppsala, men får et kanonikat med ventebrev på en
præbende ved kirken i Tournai. Samtidig ansøger han om et kirkeligt beneficium
ved kirken i Agde til sin slægtning Gaucelinus de Quercu, som agter at drage med ham.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

1348. 28. maj. Stockholm.

26

Eringisl Suneson, ridder, erklærer, at han har taget ‘alt gods tilhørende den gode
mand Anders Eskilsson i Småland og Halland med alle tilliggender’ i sin
varetægt og under sin beskyttelse og lover til rette tid igen at oplade det til ejeren.
Original i det svenske rigsarkiv.
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1348. 29. maj.

Vedtægt af staden Wismar, bl. a. at ingen må tage boder i Skanør før Jakobs dag.
Original i Wismar.

O

r 1348 på Kristi himmelfartsdag forkyndte de1) dette:...........(8) At
ingen må tage boder i Skanør før Jakobs dag under bøde på tre mark
sølv2).

A

1) d.v.s. rådet. — 2) jf. DRB. III 2 nr. 345.

1348. 29. maj. Ved Stockholm.

28

Kong Magnus af Sverige vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1329 21. september
om, at Estland aldrig skal blive afstået af den danske krone.
Original i rigsarkivet.

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 vitterligt for alle, at vi har set et brev, udstedt af
den stormægtige fyrste og herre, herr Kristoffer, af Guds nåde de Dan
skes og Venders konge, hvilket brev var uskrabet, ustunget og hævet over
enhver mistanke samt beseglet med hans ægte segl, og at vi med omhu har læst
det på den måde som følger: Kristoffer, af Guds nåde de Danskes og Ven-
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ders konge, Estlands hertug (p.s.v. = DRB. II10 nr. 132). Til større vitter
lighed om denne vidimering har vi ladet vort segl hænge under dette brev.
Givet ved Stockholm i det Herrens år 1348 på Kristi himmelfartsdag.

1348. 4. juni.
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Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger gæster i Køge at betale samme skat af deres
skibe som indbyggerne i byen.
Afskrift på det kongelige bibliotek.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle gæster i
Køge, hilsen og nåde.
Det er vor vilje, at I skal betale skat af Eders skibe, kaldet ‘skuder’,
som I besidder, således som indbyggerne sammesteds betaler skat af deres
skibe, såfremt I vil undgå vor hævn og sætter pris på vor uformindskede
nåde. Givet i det Herrens år 1348 onsdag før pinse.

V
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Albert v. Osten skænker en øre skyldjord i Sønder Mern til Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

en velbyrdige mand Albert v. Osten skænkede med from tanke på
sine afdøde brødre Godfred og Wedekin, kaldet v. Osten, og med sin
hustru Gretes samtykke en toft i Sønder Mern med en øre skyldjord i til
liggende til klostret med al kongelig ret, skat og tjenesteydelser, som skyldes
deraf, at forblive i klostrets evige besiddelse for hans, hans hustrus og
nævnte brødres synders skyld. Han gav også den, der boede på denne
toft, fri ret til sammen med hans andre undergivne at fælde træ i hans
skov sammesteds til bygninger og til arnested. I det Herrens år 1348 pinsedag.

D

1348 11. juni, Reg. Dan. nr. *2030: Brevet er uægte, se DRB. II 12 nr. 214.

1348. 18. juni. Ribe.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at Kalle Tuesen på hans retterting har
skødet gods i Vilslev til Henrik Degn på herr Niels Bugges vegne.
Original i rigsarkivet.

21. juni 1348
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aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 1348 dagen
før Kristi legemsfest var Kalle Tuesen til stede på vort retterting, hvor han
til nærværende brevviser Henrik Degn, der optrådte på ridderen Niels
Bugges vegne, skødede alt sit gods i Vilslev mark, at besidde med rette evin
delig, med agre, enge, græsgange og fiskevande og desuden med alle dets
tilliggender uden undtagelse, hvilket han havde erhvervet med sin hustru
ved arveret. Og han erkendte at have fået og fuldt ud oppebåret fuld be
taling herfor. Endvidere forpligtede samme Kalle Tuesen sig bestemt til
førstkommende lørdag efter Kristi legemsfest at møde i egen person på
Gørding herredsting og der på samme måde, som han skødede det på vort
retterting, tilskøde og hjemle Henrik Degn samme gods og frigøre det for
krav fra hvem som helst. Givet i Ribe ovennævnte år og dag under vort
segl med herr Hågen, præst, som vidne.

V
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1348. 21. juni. Avignon.

Pave Clemens 6. giver diakonen Bartholomæus Jensen af franciskanerordenen i
provinsen Danmark tilladelse til at indtråde i cistercienserordenen^ fordi han er gen
standfor forfølgelse i sin orden.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Bartholomæus Jensen, broder med diakongrad i
minoriterordenen i provinsen Dacia, hilsen o.s.v.
Iver for troen kræver, og Din fromme oprigtighed fortjener, at vi,
så vidt vi kan med Gud, nådigt imødekommer Dine andragender, især da
de tager sigte på Din sjæls frelse. Et andragende fra Dig, der er forelagt os,
oplyste, at Du fordum indtrådte i franciskanerordenen og aflagde munke
løfte i den, og at Du på grund af forskellige og mangeartede stridigheder
og forfølgelser, som Du utilbørlig blev genstand for, skønt ingen fore
holdt eller kunde foreholde Dig nogen forbrydelse, og at Du på grund af
den store fare og den frygt, som kunde påkomme selv en standhaftig mand,
har trukket Dig tilbage fra nævnte orden, og at Du ikke på nogen måde kan
frelse Din sjæl i omtalte orden, især da nævnte forfølgelser stadig vedvarer,
og at der i provinsen Dacia ikke er andre tiggerordener end sortebrødrenes
og brødrenes af fornævnte orden, hvorfor Du ydmygt har bønfaldet os om,
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at vi af apostolisk velvilje vilde værdiges at drage omsorg for Dig og Din
stilling i så henseende. Idet vi bøjer os for disse Dine bønner, skænker vi
Dig med dette brevs ordlyd tilladelse til at træde over i cistersienserordenen,
uanset alle privilegier, der tilstået nævnte ordener, og desuden uanset
hvilke som helst forordninger, bestemmelser og sædvaner, der strider
herimod1). Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dum
dristigt vovemod 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 21. juni i vort
syvende pontifikatsår.
1) jf. c. i. Extravagantes III De regularibus et transeuntibus ad religionem 8.

1348. 26. juni. Sønderborg.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter sit gods i Elstrup til Markvard Gortze
for 130 mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi pantsætter vort gods i
Elstrup by og mark, nemlig to mark og seks øre korn i årlige afgifter, med
enhver ret, gavn, nytte og frihed tilligemed afgifter, enge, agre, græs
gange, skove og vande til nærværende brevviser Markvard Gortze og hans
rette arvinger for 150 mark lybske penge, og at vi stiller det som pant til
hans fri rådighed efter hans forgodtbefindende, indtil vi eller vore arvinger
på lovlig vis indløser det fra ham eller hans rette arvinger for fornævnte
sum. Men alt, hvad samme i mellemtiden oppebærer af dette gods, skal
ingenlunde afregnes i gældens hovedstol. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i Sønderborg i vor nærværelse i det Herrens
år 1348 på St. Johannes’ og St. Paulus’ dag.

V
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Væbneren Hartvig v. Ritzerow beder rådmændene i Lübeck om at give ham otte
heste tilbage, som han og væbneren Witte Make har taget fra greverne af Holsten,
deres herrers, kongen af Danmarks og hertugen af Sachsens åbenbare fjender, og
som Lübecks foged igen har frataget dem.
3. Række. III. — 2
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Original i Lübeckarkivet.

artvig v. Ritzerow, væbner, til de hæderværdige og berømmelige
mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck, i tjenstvillighed og ær
bødighed.
I skal vide, at de otte heste, som Eders foged tog nær Ritzerow og førte
til Eders stad, har vi, den strenge væbner Witte Make og jeg, sammen med
vore mænd, tjenere hos vore herrer Danmarks konge og hertugen af Sach
sen, taget og bortført fra samme vore herrers åbenbare fjender, nemlig de
herrer grever af Holsten. Derfor beder jeg om, at samme heste tilbage
sendes os med nærværende brevviser. Når I har overgivet dem til ham,
skal I fra da af altid være fuldstændigt fri for ethvert krav i denne sag fra
vor og vore mænds side. Det står jeg inde for og lover Eder ved dette brev.
Givet til vidnesbyrd om fornævnte i det Herrens år 1348 dagen før de
hellige apostle Petrus’ og Paulus’ dag under mit segl.

H
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Lambert, guardian forfranciskanerne i Kampen, og Albert, sognepræst sammesteds,
vidimerer kong Magnus af Sveriges to privilegier af 1341 28. juni om Kampens rettig
heder på Skånemarkedet og om sildetolden i Norge.
Original i Kampen.

i broder Lambert, guardian for franciskanernes konvent i Kampen,
og Albert, præst ved sognekirken sammesteds, gør vitterligt for alle,
der får dette brev at se, at vi har set et åbent brev af den berømmelige
herre Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, gennem
læst det sete og forstået det gennemlæste, der var bestyrket med hans ægte
segl, ustunget, uskrabet og ubeskadiget i enhver henseende, og som ord til
andet indeholdt følgende: Magnus, af Guds nåde Sveriges Konge (o.s.v. =
DRB. III1 nr. 185 og Dipl.Norv. V nr. 151}. Til åbenbar vitterlighed om for
nævnte vidimering, gennemlæsning og forståelse har vi fornævnte broder
Lambert, guardian, og Albert, sognepræst, ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet i det Herrens år 1348 den 4. juli.

V
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1348. 10. juli.

Arvingerne efter Bent Arvidsen overlader Margrete Nielsdatter gods i Tubbared
i Årstads herred.

18. juli 1348
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Original i rigsarkivet.

iels Kyrning, Hågen Andersen, Anders Svendsen, Ture Kram og
de øvrige arvinger efter Bent Arvidsen, salig ihukommelse, til alle,
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi på egne og vore arvingers vegne med dette
brev frit overlader, giver og oplader vort gods i Tubbared i Årstads herred
til Margrete Nielsdatter og hendes arvinger, at besidde med rette evindelig.
Givet under vore segl tillige med segl tilhørende herr Niels Kyrning i
Vessige til vidnesbyrd i det Herrens år 1348 på St. Knuds konge og mar
tyrs og de syv brødres dag.

N
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David Jensen, gejstlig i Odense stift, ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt
beneficium, hvortil biskoppen af Viborg har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles ansøger Eders ydmyge søn David Jensen, klerk i Odense stift,
Eders hellighed om, at I vil vise ham en lignende nåde1), og at I, hvis
et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen af
Viborg har ret til overdragelse, præsentation, provision eller enhver anden
rådighed, for tiden er ledigt i Viborg stad eller stift, eller så snart et sådant
bliver ledigt, med apostolisk velvilje vil værdiges at give ham det ved
provision (sbrev), indeholdende (klausulerne om) godtagelse, forbud, re
servation, samt erklæring og bestemmelsen om fortrinsret og med alle de
øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser, samt med beskikkelse af
eksekutorer ifølge formularen2). Det ske o.s.v. R.3).

F

1) hermed henvises til den foregående supplik i registret. — 2) jf. f.eks. formularerne
i nr. 73 og 74. — 3) pavens underskrift: Det ske, som ansøgt er. Rogerii (pavens familie
navn) .
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Anders Enarsen, gejstlig i Lunds stift, ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt
beneficium, hvortil biskoppen af Roskilde har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles ansøger Anders Enarsen, klerk i Lunds stift Eders hellighed
om, at I vil vise ham en lignende nåde1), (og at I, hvis et kirkeligt bene-
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ficium med eller uden sjælesorg, hvortil) biskoppen af Roskilde har ret til
overdragelsen o.s.v. som ovenfor2). Det ske o.s.v. R.3).
1) jf. nr. 37 note 1. — 2) jf. nr. 37. — 3) jf. nr. 37 note 3.
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1348. 18. juli. Avignon.

Henneke Tidekesenfra Lunds stift ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt bene
ficium, hvortil biskoppen af Skara har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles ansøger Henneke Tidekesen fra Lunds stift Eders hellighed
om, at I vil vise ham en lignende nåde1), (og at I, hvis et kirkeligt bene
ficium med eller uden sjælesorg, hvortil) biskoppen af Skara har ret til
overdragelse o.s.v. som ovenfor2), uanset at han mangler (indvielsen til)
de lavere grader, hvilken mangel ikke har nogen kanonisk eller forskrifts
mæssig årsag, men skyldes, at han ikke kan og ikke siden barndommen har
kunnet opholde sig i sin hjemstavn, og med alle de øvrige ‘uanset’ og formålstjenlige bestemmelser, samt med beskikkelse af eksekutorer ifølge
formularen. Det ske, hvis han har tonsur, ellers ikke. Og at det må foregå
uden ny læsning. — Det ske R3). Givet i Avignon den 18. juli i vort syvende
pontifikatsår.

F

1) jf. nr. 37 note 1. — 2) jf. nr. 37. — 3) jf. nr. 37 note 3.
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Kong Valdemar 4. Atterdag slutter overenskomst med greverne Henrik 2. og Klaus
af Holsten om indløsning af Fyn.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der får
dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at der er forhandlet mellem os
på den ene side og vore elskede onkler1), de herrer greverne Henrik og
Klaus af Holsten (på den anden side) på følgende måde. For det første
skal vi til indløsning af landet Fyn betale samme herrer grever 31.000 mark
sølv for den fulde hovedstol, således at vi skal betale 10.000 mark sølv på
denne måde: for det første skal vi for 5.000 mark lødigt sølv stille borgen
Stegen2) til deres rådighed og oplade den til dem; og når nævnte borg er
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blevet opladt nævnte grever eller dem, som de måtte beskikke dertil, så
ledes som det indeholdes nedenfor, så skal herr Klaus v. d. Jura være
kvit, fri og fuldstændig løst fra det løfte om igen at overdrage borgen Ny
borg, som han har afgivet over for greverne; og så skal ligeledes den opladelse eller henvisning3), der for ridderen herr Klaus Limbæks vedkom
mende angår borgen Kalø, samt den opladelse og henvisning3), der ved
rører høvedsmændene på borgen Kolding, nemlig herr Timme og Dose,
kaldet Godendorp, Hartvig Breyde og hans brødre tilligemed den mands
ed, samme har aflagt over for os, forblive fast og usvækket. Og til fornævnte
borg Stegen skal vi oplade fornævnte grever gods for 5.000 mark lødigt
sølv i landet Holsten i sådant gods og i sådanne gårde, at to af deres riddere
og to af Henneke (Hummersbuttel)s venner, som vi på begge sider måtte
godkende, erklærer, at greverne har fået tilstrækkeligt gods i nævnte
borg og gods for de nævnte 5.000 mark sølv, og at de personligt, hvis det
angik dem, vilde give og modtage således. Men hvis nævnte fire ikke kan
blive enige herom, så skal enten herr Markvard Brockdorf eller Wulf
Pogwisch, hvem af de to nævnte Henneke foretrækker at vælge, være øver
ste voldgiftsmand, kaldet ‘overmand’, i denne sag. Fremdeles skal vi og
disse grever anordne, at hvis den ene af dem i mellemtiden skulde afgå
ved døden, så skal den, som overlever, have fuldmagt til at træffe endelig
afgørelse om det foranstående. Men de resterende 5.000 mark sølv skal vi
betale inden nærmeste St. Nicolaus dag4) på den måde, at vi skal give dem
900 mark sølv i rede penge, idet vi straks stiller dem gidsler, kaldet ‘ghysel’,
for 3.000 mark sølv, således at enhver af disse gidsler, der ikke betaler sine
penge inden føromtalte St. Nicolaus’ dag, for skaden skal betale greverne
20 mark sølv ud over hver 100 mark sølv, som ikke er betalt til den skyl
dige termin. Men hvis nogen af de gidsler, som er udpeget af os, nægter
at afgive løfte (om betaling), skal vi stille greverne en anden lige så god
mand i hans sted, med den tilføjelse, at hvis nogen af disse gidsler bryder
sit løfte eller afgår ved døden inden det nævnte tidspunkt, skal vi ikke
desto mindre fyldestgøre greverne for ham. Fremdeles skal vi betale
greverne den sum penge, som Heine Spliet har i borgen Nyborg, hvilken
sum dog ikke kan udgøre mere end 1.000 mark sølv, på følgende måde:
Hvis nævnte sum ved regnskabsopgørelsen mellem Tønne Rantzau og
Heine Spliet, ikke når op på 1.000 mark, skal vi tilføje og betale det mang
lende i rede penge inden nævnte St. Nicolaus’ dag sammen med de 100
mark sølv, som tidligere manglede i det andet tusind. Ydermere skal de
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herrer grever dagen efter førstkommende St. Oluf konges og martyrs dag5)
uden al forhaling oplade nævnte herr Klaus v. d. Jura, ridder, borgen Ny
borg til hans hånd som tillidsmand6) imellem os og dem. Men vi skal
inden næste måned uden alle snedige kneb oplade borgen Stegen til herr
Hartvig Krummedige, Henrik Gliising eller Detlev v. Wensin på nævnte
grevers vegne, idet alle nævnte Henneke Hummersbuttels venner skal være
fjernede fra nævnte borg og tilliggende by, når nævnte opladelse finder
sted; der tilføjes, at den af disse tre, der modtager nævnte borg, kan have
så mange af sine venner i sit følge, som det behager ham at indføre og ind
lægge i nævnte borg, og ligeledes tilføjes følgende bestemmelse, at hvis
nævnte borg bliver opladt eller uden svig tilbudt en af de nævnte tre til
opladelse, men denne ikke vil modtage den, skal nævnte herr Klaus v.
d. Jura i enhver henseende være fritaget for alle krav fra nævnte grevers
side som følge af løftet vedrørende borgen Nyborg, og han skal, når som
helst det måtte behage os, uden nogen indsigelse oplade borgen Nyborg til
os. Men hvis nævnte borg Stegen ikke bliver opladt eller, som det er sagt,
ikke tilbudt en af de tre fornævnte, så skal nævnte herr Klaus v. d. Jura
uden alle svigagtige kneb tilbagegive og oplade greverne borgen Nyborg.
Fremdeles skal de herrer grever uden alle snedige kneb frit oplade nævnte
herr Klaus v. d. Jura halvdelen af hele landet Fyn med nævnte borg Ny
borg, idet de fuldstændigt frigør os samme halvdel af landet Fyn for krav
fra hvem som helst, med undtagelse af dem, der på gyldig måde kan på
vise, at de lovligt har erhvervet noget gods sammesteds ved arveret eller
med deres hustruer eller ved retmæssigt køb eller pant. Men hvis greverne
har pantsat noget gods i samme halvdel af landet, skal de frigøre det og
frit oplade det til os. Men hvis nogen i denne halvdel uden, som det er
sagt, at kunne påvise gyldig adkomst, bemægtiger sig noget gods og ikke
vil fjerne sig fra samme gods, så skal greverne om nødvendigt i forening med
vor høvedsmand på Nyborg, tvinge samme til at opgive dette gods og til
dernæst at fjerne sig. Fremdeles skal alle tyskere, der bor sammesteds,
have tjenesteydelse af deres undergivne indtil førstkommende St. Mikkels
dag7) til at høste deres korn, men ellers på ingen måde befatte sig med det
gods, de har i besiddelse, og de skal hverken kræve afgift eller skat eller
noget andet lignende eller få det, undtagen at de, når de bor på deres
hovedgårde, kaldet ‘avlsgårde’, indtil førstkommende fastelavn8) skal have
ret til at lade deres korn tærske samt til efter deres vilje at lade dette korn
fjerne sammen med alt deres rørlige gods inden samme dato. Men hvis
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nogen vil have de nævnte gårde af disse tyskere, så er han skyldig at fyldest
gøre dem for de bygninger på de nævnte gårde, som er købt eller opført
af dem, nemlig for tømrernes og arbejdernes løn; men hvis han ikke vil
gøre det, skal de nævnte tyskere frit have lov til at føre deres bygninger bort
inden samme fastelavn. Det bemærkes yderligere, at når dette lands oppebørselsdistrikter deles mellem de enkelte borge, så skal Vends herred og
Båg herred regnes til og forblive ved borgen Hindsgavl, men Sallinge her
red og Sunds herred ved borgen Ørkild. Men til vederlag for disse fire
herreder skal der af de nævnte grever henvises og overgives os lige så meget
og lige så godt gods i nærheden af Nyborg, som kan være os nyttigt og
bekvemt, således at gode og troværdige mænd klart kan bevise, at vi har
fået fyldestgørelse. Men alt andet gods, som ved denne ligelige deling bliver
tilovers såvel i stæder og landsbyer som i andet gods, skal deles ligeligt
mellem os i to dele, med undtagelse af fru grevindens arv9) og det gods,
som Grev Henrik sammesteds retmæssigt har købt. Fremdeles skal det
indtil førstkommende jomfru Marie fødselsdag10) henstå til grevernes af
gørelse, om de enten vil fjerne de tyskere, der bor i deres halvdel, og oplade
deres gods til os og overlade os beder og gaver af denne halvdel, således
som de årligt skal gives os af vor egen halvdel, eller om de vil have disse
tyskere boende på deres gods hos sig uden beder (til os), idet der da hvert
år skal afkortes os 1.500 mark sølv i den hovedstol, for hvilken Fyn skal ind
løses, indtil nævnte land Fyn vil være kvit og indløst for hovedstolen. Desuden
skal greverne omhyggeligt holde os sikret og beskyttet mod, at de tyskere,
der bor i grevernes halvdel, ikke udpresser beder af deres undergivne inden
for fornævnte termin, så at de rent ødelægges. Men hvis nævnte grever
årligt afkorter os 1.500 mark sølv, så skal vi hjælpe dem med, at danskere,
gejstlige og verdslige, ikke strides eller kriges med dem angående deres
gods i grevernes halvdel, indtil nævnte halvdel indløses fra dem. Fremdeles
skal vi godkende overdragelsen af alle præbender og kirkelige beneficier,
som er tilståede eller overdragne af grev Henrik eller af hans fader i hans
levetid, undtagen af et vikardømme, nemlig herr kongens alter i Kolding.
Men hvis omtalte grever helt overlader os deres halvdel, så skal vi årligt
give greverne 3.000 mark sølv, som skal afregnes i hovedstolen, og de tyske
re, der bor i den halvdel, skal bo på deres hovedgårde indtil fastelavn og
bruge og fjerne deres korn og rørlige gods, således som det for den anden
halvdel er udtrykt ovenfor. Men hvis greverne selv vil beholde deres halv
del, skal vi hvert år give dem 1.500 mark sølv, som skal afregnes i hoved-
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stolen, og greverne skal årligt for deres fornævnte halvdel afskrive os
1.500 mark sølv i hovedstolen, sådan som det ovenfor er sagt. Ydermere
skal nævnte grever fuldstændig frit kunne råde over deres fornævnte halv
del med alle dens kirkelige beneficier sammesteds, sådan som de frit har
haft den til denne dag, indtil den fuldstændigt indløses fra dem. Fremdeles,
hvis vi kræver og opnår nogle gaver eller beder af Jylland, så skal nævnte
grever oppebære halvdelen af de nævnte beder, idet de fuldt ud skal af
korte os lige så meget af hovedstolen for landet Fyn, som de oppebærer
af disse beder, med den tilføjelse, at så snart hele hovedstolen for landet
Fyn, sådan som det er sagt, bliver betalt greverne, så skal de frit overdrage
os hele den halvdel af landet Fyn, som de har i pant, sammen med borgene
Hindsgavl og Ørkild uden alle påfund og snedige kneb, at råde fuldstæn
digt over efter vor vilje, idet de yder os garanti og tilfredsstillende sikker
hed for, at det sker således med de omtalte borge. Fremdeles skal grevernes
fogeder være fritagne for vor tiltale for alt, hvad de indtil denne dag har
foretaget sig på Fyn. Yderligere skal vor foged, hvem vi måtte overlade
borgen Nyborg, sammen med 10 riddere og væbnere erklære fast på tro og
love, at vi ubrydeligt skal overholde alt det forskrevne uden alle snedige
kneb over for greverne og deres mænd. Men hvis denne foged bliver afsat,
så skal den, som indsættes i hans sted, sammen med ti lige så gode mænd
som før forsikre og love det samme; og omvendt skal de (greverne) afgive
samme forsikring med hensyn til borgene Hindsgavl og Ørkild over for os.
Fremdeles skal nævnte grever dagen før næstfølgende St. Jakob apostels
dag11) henvise — hvilket kaldes ‘wisen’ — Hartvig Breyde til os angående
halvdelen af borgen Kolding. Ligeledes skal greverne på den fornævnte
dag henvise — hvilket kaldes ‘wisen’ — herr Timme Godendorp og Dose,
til os angående den anden halvdel af fornævnte borg Kolding, idet de hører
de nævntes regnskab for pantsættelsen af nævnte borg, og idet de sikrer
og værner os i denne sag, som om de personligt skulde udbetale pengene
for indløsningen af samme borg; og for så stort et beløb, som det ifølge
den mellem dem foretagne afregning andrager, for samme beløb skal vi
indløse nævnte borg Kolding fra dem (panthaverne), og vi skal ikke befatte
os med borgen Koldings oppebørsler, før Hartvig og Valdemar, kaldet
Breyde, og de nævnte Godendorper er blevet fyldestgjorte af os for de
penge, der tilkommer dem ved indløsning af nævnte borg. Men hvis nogen
vil forurette nævnte Breyder og Godendorper i oppebørslerne, så vil vi
hjælpe dem med at tilbagevise forurettelserne. Ydermere skal vi give
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greverne og deres mænd vort åbne brev indeholdende, at vi er forpligtet
til uden indskrænkning og uden snedige kneb ubrydeligt at overholde alt
det fornævnte. Fremdeles skal nævnte grever henvise, hvilket kaldes
‘wisen’, herr Klaus Limbæk til os angående pantsættelsen af borgen
Kalø, således at greverne afregner med samme herr Klaus Limbæk for
pantsættelsen af nævnte borg, idet de sikrer og værner os i denne sag, som
om greverne personligt skulde udbetale pengene for indløsningen af nævnte
borg, og vi skal indløse og have nævnte borg Kalø af samme herr Klaus
for den sum penge, hvortil den af greverne med herr Klaus foretagne af
regning måtte beløbe sig. Vi lover ydermere i dette brev, at vor dronning,
de herrer hertug Erik den yngre af Sachsen, hertug Valdemar af Jylland,
hertug Barnim den yngre af Stettin og junker Nicolaus, herre af Werle,
også kaldet af Giistrow, skal afgive løfte sammen med os om, at hverken vi
eller nogen anden i vort navn skal befatte sig med den halvdel af landet
Fyn, som er pantsat til greverne, eller med de to borge, Hindsgavl og Ørkild, førend hele pengesummen er betalt greverne for deres halvdel af lan
det Fyn. Dette er forhandlet på gården Nebbe i det Herrens år 1348 på St.
Marie Magdalene dag. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge
under dette brev.
1) kong Valdemars fader kong Kristoffer 2. var broder til grevernes mormoder
Regitse, gift med Nicolaus 2. af Werle. — 2) borg i Holsten ved Aisteren. — 3) d.v.s.
greverne har henvist de nævnte lensmænd til kong Valdemar som deres rette herre. —
4) 6. december. — 5) 29. juli. — 6) jf. bestemmelserne om Nyborg nedenfor. — 7) 29. sep
tember. — 8) 22. februar 1349. — 9) da grev Henrik ikke vides at være gift på dette tids
punkt, tænkes der rimeligvis på hans moder Sofie, datter af Regitse, jf. note 1. — 10) 8.
september. — 11) 24. juli.
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Greverne Henrik 2.s og Klaus af Holstens genbrev til foregående overenskomst.
Original i rigsarkivet.

enrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, til alle,
der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at der er forhandlet mellem den
stormægtige fyrste og herre, vor herre Valdemar, de Danskes og Venders
berømmelige konge, på den ene og os på den anden side på følgende
måde. For det første skal samme vor herre kong Valdemar til indløsning
af landet Fyn betale os 31.000 mark lødigt sølv for den fulde hovedstol,
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således at han skal betale 10.000 mark sølv på denne måde: for det første
skal han for 5.000 mark lødigt sølv stille borgen Stegen1) til vor rådighed
og oplade den til os; og når nævnte borg er blevet opladt os eller dem, som
vi måtte beskikke dertil, således som det indeholdes nedenfor, så lader vi
herr Klaus v. d. Jura være kvit, fri og fuldstændig løst fra det løfte om
igen at overdrage os borgen Nyborg, som han har afgivet over for os; og
så skal ligeledes den opladelse eller henvisning2), der for ridderen herr
Klaus Limbæks vedkommende angår borgen Kalø, samt den opladelse
og henvisning2), der vedrører høvedsmændene på borgen Kolding, nemlig
herr Timme og Dose, kaldet Godendorp, Hartvig Breyde og hans brødre
tillige med den mandsed, samme har aflagt over for herr kongen, forblive
fast og usvækket. Og til fornævnte borg Stegen skal han oplade os gods
for 5.000 mark lødigt sølv i landet Holsten i sådant gods og i sådanne
gårde, at to af vore riddere og to af Henneke Hummersbuttels venner, som
vi på begge sider måtte godkende, erklærer, at vi har fået tilstrækkeligt
gods i nævnte borg og gods for de nævnte 5.000 mark sølv, og at de person
ligt, hvis det angik dem, vilde give og modtage således. Men hvis nævnte
fire ikke kan blive enige herom, så skal enten herr Markvard Brockdorf
eller Wulf Pogwisch, hvem af de to nævnte Henneke foretrækker at vælge,
være øverste voldgiftsmand, kaldet ‘overmand’, i denne sag. Fremdeles
skal herr kongen — og vi sammen med ham — anordne, at hvis den ene af
dem i mellemtiden skulde afgå ved døden, så skal den, som overlever,
have fuldmagt til at træffe endelig afgørelse om det foranstående. Men
de resterende 5.000 mark sølv skal han betale os inden nærmeste St.
Nicolaus dag3) på den måde, at han skal give os 900 mark sølv i rede penge,
idet han straks stiller os gidsler, kaldet ‘ghysel’, for 3.000 mark sølv, såle
des at enhver af disse gidsler, der ikke betaler sine penge inden forom
talte St. Nicolaus’ dag, for skaden skal betale os 20 mark sølv ud over
hver 100 mark sølv, som ikke er betalt til den skyldige termin. Men hvis
nogen af de gidsler, som nævnte herr konge udpeger, nægter at afgive løfte
(om betaling), skal samme herr konge stille os en anden lige så god mand
i hans sted, med den tilføjelse, at hvis nogen af disse gidsler bryder sit løfte
eller afgår ved døden inden det nævnte tidspunkt, skal samme herr konge
ikke desto mindre fyldestgøre os for ham. Fremdeles skal samme herr konge
betale os den sum penge, som Heine Spliet har i borgen Nyborg, hvilken
sum dog ikke kan udgøre mere end 1.000 mark sølv, på følgende måde:
Hvis nævnte sum ved regnskabsopgørelsen mellem Tønne Rantzau og
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nævnte Heine Spliet, ikke når op på 1.000 mark, skal fornævnte herr
konge tilføje og betale os det manglende i rede penge inden nævnte St.
Nicolaus’ dag sammen med de 100 mark sølv, som tidligere manglede i det
andet tusind. Ydermere skal vi dagen efter førstkommende St. Oluf konges
og martyrs dag4) uden al forhaling oplade nævnte herr Klaus v. d. Jura,
ridder, borgen Nyborg til hans hånd som tillidsmand5) imellem herr kon
gen og os. Men føromtalte herr konge skal inden næste måned uden alle
snedige kneb oplade borgen Stegen til herr Hartvig Krummedige, Henrik
Gliising eller Detlev v. Wensin på vore vegne, idet alle nævnte Henneke
Hummersbuttels venner skal være fjernede fra nævnte borg og tilliggende
by, når nævnte opladelse finder sted; der tilføjes, at den af disse tre, der
modtager nævnte borg, kan have så mange af sine venner i sit følge, som
det behager ham at indføre og indlægge i nævnte borg, og ligeledes tilføjes
følgende bestemmelse, at hvis nævnte borg bliver opladt eller uden svig
tilbudt en af de nævnte tre på vore vegne, men denne ikke vil modtage den,
skal nævnte herr Klaus v. d. Jura i enhver henseende være fritaget for alle
krav fra os eller vore arvinger som følge af sit løfte vedrørende borgen Ny
borg, og han skal, når som helst det måtte behage herr kongen, uden nogen
indsigelse oplade borgen Nyborg til nævnte herr konge. Men hvis nævnte
borg Stegen ikke bliver opladt eller, som det er sagt, ikke tilbudt en af de
tre fornævnte, så skal nævnte herr Klaus v. d. Jura uden alle svigagtige
kneb tilbagegive og oplade os borgen Nyborg. Fremdeles skal vi uden alle
snedige kneb frit oplade fornævnte herr Klaus v. d. Jura halvdelen af hele
landet Fyn med nævnte borg Nyborg, idet vi fuldstændigt frigør herr kon
gen samme halvdel af landet Fyn for krav fra hvem som helst, med und
tagelse af dem, der på gyldig måde kan påvise, at de lovligt har erhvervet
noget gods sammesteds ved arveret eller med deres hustruer eller ved ret
mæssigt køb eller pant. Men hvis vi personligt har pantsat noget gods i
samme halvdel af landet, skal vi frigøre det og frit oplade det til kongen.
Men hvis nogen i denne halvdel uden, som det er sagt, at kunne påvise
gyldig adkomst, bemægtiger sig noget gods og ikke vil fjerne sig fra samme
gods, så skal vi om nødvendigt i forening med herr kongens høvedsmand på
Nyborg, tvinge samme til at opgive dette gods og til dernæst at fjerne sig.
Fremdeles skal alle tyskere, der bor sammesteds, have tjenesteydelse af
deres undergivne indtil førstkommende St. Mikkelsdag6) til at høste deres
korn, men ellers på ingen måde befatte sig med det gods, de har i besid
delse, og de skal hverken kræve afgift eller skat eller noget andet lig-
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nende eller få det, undtagen at de, når de bor på deres hovedgårde, kaldet
‘avlsgårde’, indtil førstkommende fastelavn7) skal have ret til at lade deres
korn tærske samt til efter deres vilje at lade dette korn fjerne sammen med
alt deres rørlige gods inden samme dato. Men hvis nogen vil have de
nævnte gårde af disse tyskere, så er han skyldig at fyldestgøre dem for de
bygninger på de nævnte gårde, som er købt eller opført af dem, eller for
tømrernes og arbejdernes løn; men hvis han ikke vil gøre det, skal de
nævnte tyskere frit have lov til at føre deres bygninger bort inden samme
fastelavn. Det bemærkes yderligere, at når dette lands oppebørselsdistrikter deles mellem de enkelte borge, så skal Vends herred og Båg herred
regnes til og forblive ved borgen Hindsgavl, men Sallinge herred og Sunds
herred ved borgen Ørkild. Men til vederlag for disse fire herreder skal vi
til samme herre konge henvise og overgive lige så meget og lige så godt gods
i nærheden af Nyborg, som kan være ham nyttigt og bekvemt, således at
gode og troværdige mænd klart kan bevise, at samme herr konge har fået
fyldestgørelse. Men alt andet gods, som ved denne ligelige deling bliver
tilovers såvel i stæder og landsbyer som i andet gods, skal deles ligeligt
mellem samme herr konge og os i to dele, med undtagelse af fru grevindens
arv8) og det gods, som vi sammesteds retmæssigt har købt. Fremdeles skal
det indtil førstkommende jomfru Marie fødselsdag9) henstå til os, om vi
enten vil fjerne de tyskere, der bor i vor halvdel, og oplade deres gods til
herr kongen og overlade ham beder og gaver af denne vor halvdel, såle
des som de årligt skal gives ham af kongens egen halvdel, eller om vi vil
have disse tyskere boende på deres gods hos os uden beder, idet der da
hvert år skal afkortes kongen 1.500 mark sølv i den hovedstol, for hvilken
Fyn skal indløses, indtil nævnte land Fyn vil være kvit og indløst for hoved
stolen. Desuden skal vi omhyggeligt holde herr kongen sikret og beskyttet
mod, at de tyskere, der bor i vor halvdel, ikke udpresser beder af deres un
dergivne inden for fornævnte termin, så at de rent ødelægges. Men hvis
vi årligt afkorter 1.500 mark sølv for nævnte herr konge, så skal han
hjælpe os med, at danskere, gejstlige eller verdslige, i vor halvdel ikke strides
eller kriges med os angående deres gods der, indtil nævnte halvdel indløses
fra os. Fremdeles skal herr kongen godkende overdragelsen af alle præbender og kirkelige beneficier, som er tilståede eller overdragne af os eller
af vor fader i hans levetid, undtagen af et vikardømme, nemlig herr kongens
alter i Kolding. Men hvis vi helt overlader herr kongen vor halvdel, så skal
han årligt give os 3.000 mark sølv, som skal afregnes i hovedstolen, og de
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tyskere, der bor i den halvdel, skal bo på deres hovedgårde indtil fastelavn
og bruge og fjerne deres korn og rørlige gods, således som det for den anden
halvdel er udtrykt ovenfor. Men hvis vi selv vil beholde vor halvdel, skal
han hvert år give os 1.500 mark sølv, som skal afregnes i hovedstolen, og
vi skal årligt for vor fornævnte halvdel afskrive herr kongen 1.500 mark
sølv i hovedstolen, sådan som det ovenfor er sagt. Ydermere skal vi
fuldstændig frit kunne råde over vor fornævnte halvdel med alle dens kirke
lige beneficier sammesteds, sådan som vi frit har haft den til denne dag,
indtil den fuldstændigt indløses fra os. Fremdeles, hvis kongen kræver og
opnår nogle gaver eller beder af Jylland, så skal vi oppebære halvdelen af
de nævnte beder, idet vi fuldt ud skal afkorte kongen lige så meget af hoved
stolen for landet Fyn, som vi oppebærer af disse beder, med den tilføjelse,
at så snart hele hovedstolen for landet Fyn, sådan som det er sagt, bliver
os betalt, så vil vi frit overdrage herr kongen hele vor halvdel af landet
Fyn, som vi har i pant, sammen med borgene Hindsgavl og Ørkild uden
alle påfund og snedige kneb, at råde fuldstændigt over efter hans vilje,
idet vi yder herr kongen garanti og tilfredsstillende sikkerhed for, at
det sker således med de omtalte borge. Fremdeles skal vore fogeder være
fritagne for herr kongens tiltale for alt, hvad de indtil denne dag har
foretaget sig på Fyn. Yderligere skal herr kongens foged, hvem han
måtte overlade borgen Nyborg, sammen med 10 riddere og væbnere er
klære fast på tro og love, at samme herr konge ubrydeligt skal overholde
alt det forskrevne uden alle snedige kneb over for os og vore mænd. Men
hvis denne foged bliver afsat, så skal den, som indsættes i hans sted,
sammen med ti lige så gode mænd som før forsikre og love det samme; og
omvendt skal vi afgive samme forsikring med hensyn til borgene Hindsgavl
og Ørkild over for ovennævnte herr konge. Fremdeles skal vi dagen før
næstfølgende St. Jakob apostels dag10) henvise — hvilket kaldes ‘wisen’ —
Hartvig Breyde til vor fornævnte herre konge angående halvdelen af
borgen Kolding. Ligeledes skal vi på den fornævnte dag henvise — hvilket
kaldes ‘wisen’ — herr Timme og Dose, kaldet Godendorp, til samme herr
konge angående den anden halvdel af fornævnte borg Kolding, idet vi
hører de nævntes regnskab for pantsættelsen af nævnte borg, og idet vi sik
rer og værner samme herr konge i denne sag, som om vi personligt skulde
udbetale pengene for indløsningen af samme borg; og for så stort et beløb,
som det ifølge den mellem os foretagne afregning andrager, for samme
beløb skal ovennævnte herr konge indløse nævnte borg Kolding fra dem,
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og han skal ikke befatte sig med borgen Koldings oppebørsler, før Hartvig
og Valdemar, kaldet Breyde, og de nævnte Godendorper er blevet fyldest
gjorte af herr kongen for de penge, der tilkommer dem ved indløsning af
nævnte borg. Men hvis nogen vil forurette nævnte Breyder og Godendorper
i oppebørslerne, så skal herr kongen hjælpe dem med at tilbagevise for
urettelserne. Ydermere skal samme herr konge give os og vore mænd sit
åbne brev indeholdende, at han er forpligtet til uden indskrænkning og
uden snedige kneb ubrydeligt at overholde alt det fornævnte. Fremdeles
skal vi henvise, hvilket kaldes ‘wisen’, her Klaus Limbæk til samme herr
konge angående pantsættelsen af borgen Kalø, således at vi afregner med
samme herr Klaus Limbæk for pantsættelsen af nævnte borg, idet vi
sikrer og værner samme herr konge i denne sag, som om vi personligt
skulde udbetale pengene for indløsningen af nævnte borg, og herr kongen
skal indløse og have nævnte borg Kalø af samme herr Klaus for den sum
penge, hvortil den af os med herr Klaus foretagne afregning måtte beløbe
sig. Samme konge lover ydermere i sit brev, at fru dronningen af Danmark,
de herrer hertug Erik den yngre af Sachsen, hertug Valdemar af Jylland,
hertug Barnim den yngre af Stettin og junker Nikolaus, herre af Werle,
også kaldet af Giistrow, skal afgive løfte sammen med ham om, at hverken
herr kongen selv eller nogen anden i hans navn skal befatte sig med den
halvdel af landet Fyn, som er pantsat til os, eller med de to borge, Hindsgavl
og Ørkild, førend hele pengesummen er betalt os for vor halvdel af landet
Fyn. Dette er forhandlet på gården Nebbe i det Herrens år 1348 på St.
Marie Magdalene dag. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge
under dette brev.
1) jf. nr. 40 note 2. — 2) jf. nr. 40 note 3. — 3) jf. nr. 40 note 4. — 4) jf. nr. 40 note 5.
— 5) jf. nr. 40 note 6. — 6) jf. nr. 40 note 7. — 7) jf. nr. 40 note 8. — 8) jf. nr. 40 note 9.
— 9) jf. nr. 40 note 10. — 10) jf. nr. 40 note 11.
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Kong Valdemar 4. Atterdag pantsætter halvdelen af Fyn til greverne Henrik 2.
og Klaus af Holsten for 21.000 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
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Vi erkender med dette brev og erklærer offentligt, at vi for 21.000 mark
lødigt sølv har pantsat vore borge Hindsgavl og Ørkild med halvdelen af
vort land Fyn og med de øer, der hører til denne halvdel, til de velbyrdige
fyrster, vore kære onkler1), herr Henrik og herr Klaus, grever af Holsten
og Stormarn, at råde frit over til deres formål uden indblanding eller behindring fra gejstliges eller lægfolks side, af hvilken stand eller stilling de
end er, indtil fornævnte sum sølv i overenstemmelse med brevene2) om
den af begge parter indgåede overenskomst helt og holdent er udbetalt til
fornævnte herrer grever eller deres arvinger af os eller vore arvinger, med
den tilføjede betingelse, at fornævnte borge Hindsgavl og Ørkild sammen
med fornævnte halvdel af vort land Fyn og øerne, som hører til denne halv
del, så snart fornævnte sum sølv af os eller vore arvinger fuldt ud er betalt
fornævnte herrer grever eller deres arvinger, straks og uden nogen årsag
til forhaling eller nogen hindring og udsættelse fuldstændigt frit uden
nogen form for svig eller kneb af fornævnte herrer grever Henrik og Klaus
eller deres arvinger skal oplades til fri rådighed for os og vore arvinger
efter vort forgodtbefindende. Alt dette har vi sammen med de velbyrdige
fyrstelige personer, fru Helvig, vor dronning, herrerne Erik, hertug af
Sachsen, Valdemar, hertug afJylland, Barnim den yngre, hertug af Stettin
og junker Nicolaus af Werle, også kaldet af Giistrow, vore medlovere lovet
på vor ære og uden svig at overholde som fast og gyldigt overfor de oftnævnte
herrer grever og til deres hånd3) afgiver vi løfte over for herr Johan, greve
af Holsten og Stormarn, junker Gerhard, grev Adolf af Schauenburg,
Johan og Gerhard, grever af Hoya og Giselbert den ældre og hans søn
Giselbert den yngre, herrer af Brunkhorst. Til vidnesbyrd herom er vort
segl sammen med segl tilhørende fru Helvig, vor fornævnte dronning, og
de fornævnte herrer fyrster, vore medlovere, hængt under dette brev. Givet
i Vejle i det Herrens år 1348 på apostelen St. Jakobs dag.
1) jf. nr. 40 note 1. — 2) jf. nr. 40 og 41. — 3) om dette udtryk se DRB. III 2 nr. 79
note 1.
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Kong Valdemar 4. Atterdag giver borgerne i København tilladelse til at købe og
sælge, skære tøj og drive andet købmandsskab på markedet i Dragør svarende til deres
privilegier i Skanør.
Original i København stadsarkiv.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som får
dette brev at se eller hører det læse, hilsen og nåde.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi stadfæster, giver og tilstår
alle vore elskede borgere i København al den frihed til på markedet i
Dragør at købe og sælge, at skære tøj og drive andet købmandskab, som
indtil nu har været tilstået og indrømmet dem af vore forgængere på marke
det i Skanør, idet vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse forbyder
tilrejsende og gæster, at de anmasser sig denne frihed, ligesom vi ikke vil,
at denne frihed hindres af vore fogeder, dersom de ønsker at undgå vor
kongelige hævn. Til klart vidnesbyrd om denne tilladelse er vort segl hængt
under dette brev. Givet i Skanderborg i det Herrens år 1348 søndagen
før den glorværdige martyr St. Laurentius’ dag.

V

1348. 11. august.

44

Knud Pedersen i Kviinge og brødrene Niels, Peder og Trued Knudsen Has erklærer,
at Niels Truedsen har fået udlagt gods i Skafterup og Hardeberga som hans hustrus
arvepart.
Referat i rettertingsdom af 1479 12. maj i det svenske rigsarkiv.

t pergamentsbrev, som Knud Pedersen i Kviinge, Niels Knudsen,
Peder Knudsen og Trued Knudsen, kaldet Has, brødre, havde udgivet
mandagen efter St. Laurentii dag 1348, og som lød på, at Niels, Peder og
Knud erkender at have skiftet skelligt efter deres moders død på den måde,
at de tilstod og oplod Niels Truedsen det gods, de havde i Skafterup og
Hardeberga, og som er tilfaldet ham i arv med hans hustru.

E

1348. Omkring 15. august. Kalvslund herredsting.

45

Tingsvidne afKalvslund herredsting om, at væbneren Peder Knudsen harskødet alt sit
gods i Fårup mark, med undtagelse af ageren Langfredag, til Gerike Rostock, borger i
Ribe.
Original i rigsarkivet.

lle indbyggere i Kalvslund herred til alle, der ser dette brev, hilsen
. evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at en vis Peder Knudsen, væbner, i året 1348
omkring jomfru Maries himmelfartsdag personligt var på vort ting, hvor
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han efter at have anmodet om og opnået stilhed uindskrænket skødede denne
brevviser, Gerike Rostock, borger i Ribe, til evig og retmæssig besiddelse alt
sit gods på Fårup mark, tilhørende ham ved arv eller køb — kun en mark
kaldet Langfredag undtaget —, hvilket gods, som ikke havde været genstand
for pantsættelse, og som ingen havde afvundet ham, han indtil denne dag
har hjemlet og frigjort for ethvert krav, og han lod ham være kvit og fri
med hensyn til købesummen herfor, hvilket vi med dette brev erklærer
for alle. Til vidnesbyrd herom er vort herreds segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte dag og sted.

1348. 30. august.

46

Tyge Esbernsen afhænder for anden gang gods i Vellerup, Branderup, Stenderup
og Bedsted til klostret i Løgum samt overdrager yderligere gods i Geestrup.
Afskrift i Løgumbogen.

yge Esbernsen til alle, nulevende og tilkommende, der får dette brev
at se eller at høre det læse, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom menneskers erindring er svag, plejer bemærkelsesværdige
handlinger at fæstnes i skrift og autentiske breve, for at de ikke skal gå i
glemme. Alle skal derfor vide, at alt mit nedenfor nævnte gods, som jeg
til lægedom for min sjæl på herr hertugen af Jyllands retterting under
Vogn Nielsens forsæde har overdraget1) de fromme mænd, herr abbeden i
Løgum og hele konventet sammesteds, samme gods overdrager jeg nu for
anden gang lige som tidligere ved simpel afhændelse fra mig og mine ar
vinger, lige som jeg hjemler og overgiver det til nævnte fromme mænd
til fri og retmæssig besiddelse evindelig, nemlig det gods, som er beliggende
i Vellerup, med fællig og stadkorn på samme, hvor Tyge Ejsen den gang
boede, fremdeles mit gods sammesteds, med to landbosteder, hvor God
svend Jakobsen bor, fremdeles mit gods i Branderup, med fællig og stad
korn på samme, hvor Tord Jensen bor, fremdeles mit gods i Stenderup,
som jeg ved lovligt købs adkomst har erhvervet af Tormund Kjeldsen,
fremdeles mit gods i Sønder Rangstrup herred, nemlig i Bedsted, hvor
Peder Fod bor; fremdeles udover dette ovennævnte gods overdrager jeg
fra nyt af samme fromme mænd mit gods i Geestrup, hvor Povl Tokesen
bor, til en værdi af 1 øre rug i årlig indtægt, idet jeg erklærer, at jeg og
mine arvinger for fremtiden ingen ret har til alt det fornævnte gods. Til

T
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fuld vitterlighed om alt dette er mit segl hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1348 dagen efter Johannes Døberens henrettelse.
1) jf. DRB. III 2 nr. 191 og 198.

1348. 2. september.

47

Peder Nielsen Kyrning pantsætter sit gods i Raklev i Ars herred til herr Sakse Pe
dersen.
Original i rigsarkivet.

eder Nielsen kaldet Kyrning til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette brev pantsætter den gode
mand, herr Sakse Pedersen, ridder, alt mit gods i Raklev i Ars herred på
Sjælland, hvilket gods jeg har arvet efter min elskede moders død, med alle
dets tilliggender for 15 mark lødigt sølv på det vilkår, at hvis jeg ikke be
taler ham nævnte sølv til førstkommende mortensdag, da skal samme
herr Sakse Pedersen for lidt tab årligt nyde alle de afgifter og oppebørsler,
der hidrører fra nævnte gods, indtil ovennævnte sølvsum fuldt ud er
betalt. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med min elskede faders,
herr Niels Kyrnings segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1348 dagen efter abbeden St. Egidius’ dag.

P
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1348. 2. september. Tågarp.

Ingefred Pedersdatter af Fårlov pantsætter sin gård i Hammarlov i Skytts h. til
herr Lars Pedersen for 40 mark skånsk.
Original i det svenske rigsarkiv.

ngefred Pedersdatter af Fårlov til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til
herr Lars Pedersen, nærværende brevviser, for 40 mark nye skånske penge
i gængs mønt, som jeg eller mine arvinger helt og fuldt skal betale ham
eller hans arvinger på Skytts herredsting umiddelbart efter den hellige
jomfrus førstkommende himmelfartsdag. Herfor pantsætter jeg ham med
dette brev en gård, som tilhører mig i Hammarlov syd for kirkegården,
hvorpå Svend Jasersen bor, med dens tilliggender, virning og alt det
øvrige, på den betingelse, at hvis jeg svigter med betalingen til fornævnte
termin, da skal samme herr Lars årlig oppebære afgifterne, nemlig en halv
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mark korn, af nævnte gård i godt korn og lovligt mål, hvor som helst han
ønsker at få det inden for stiftets grænser, hvilket skal leveres ham inden
kyndelmisse, uden at det på nogen måde skal afregnes i ovenberørte penge
sums hovedstol, men som erstatning for tab og interesse1), indtil hoved
summen fuldt ud bliver betalt. Til vidnesbyrd herom er mit segl og min
elskede broder Palle Pedersens segl hængt under dette brev. Skrevet i Tågarp
i det Herrens år 1348 dagen efter abbeden St. Egidius’ dag.
1) jf. DRB. II 3 nr. 167 note 3.

1348. 3. september.

49

Væbneren Jakob Pedersen i Lilla Kopinge skøder sin gård til Henrik Bokholt,
dekan i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

akob Pedersen, væbner i Lilla Kopinge, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg frit har opladt og skødet min gård i Lilla Kopinge
med alt dens tilliggende til den gode mand og velbyrdige og forstandige
klerk Henrik Bokholt, kannik og dekan i Lund, hvilken gård jeg har er
hvervet af Niels kaldet Kat. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med
segl tilhørende de gode mænd herr Anders, herr ærkebiskoppens foged,
Oluf, præst i Stora Kopinge, og Niels Konstantinsen af Bussjd hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1348 onsdagen efter St. Egidius’ dag.

J

1348. 4. september.

59

Anders Davidsen, borger i Lund, pantsætter sin gård i Lund til herr Peder Svend
sen, kannik og kældermester i Lund.
Original i rigsarkivet.

nders Davidsen, borger i Lund, til alle, som ser dette brev, hilsen evin. delig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den agtværdige
mand, herr Peder Svendsen, kannik og kældermester i Lund, nærværende
brevviser, for 20 mark nye skånske penge i medfør af et virkeligt lån, at
betale fuldt ud til ham eller hans arvinger til nu først kommende St.
Mortens dag af mig eller mine arvinger; herfor pantsætter jeg ham med
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dette brev min gård, som jeg personligt bebor, med alle dens tilliggender
på den betingelse, at hvis jeg svigter med betalingen til den termin, der er
fastsat for mig, så skal samme gård med dens tilliggender tilfalde samme
herr Peder, at besidde med rette evindelig, idet jeg med nærværende brev
fast binder mig til at skøde ham samme gård og hjemle og fuldstændigt
frigøre den for tiltale fra hvem som helst, hvis jeg svigter med hensyn til
det anførte. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev
sammen med segl tilhørende den velbyrdige herre, herr Bennike, kannik
i Lund. Givet i det Herrens år 1348 torsdagen før den glorrige jomfrus
fødselsdag.
1348. 8. september.

51

Esger Vind skøder gods i Bjerndrup og Løjtved til klostret i Løgum.
Afskrift i Løgumbogen.

sger Vind til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
evindelig med Gud.
Eftersom det, der sker i tiden, også svinder bort med tiden, hvis ikke det
støttes ved skriftligt vidnesbyrd, så gør jeg med dette brev vitterligt for alle,
nulevende og fremtidige, at jeg med fuld ret har solgt og på Lø herreds
ting lovligt skødet alt gods, som jeg har fået med min hustru i lands
byen Bjerndrup og på Løjtved mark, med huse, agre, enge, krat og alt
andet tilliggende, magert og tørt, til de fromme mænd, herr abbeden
og det menige konvent i Løgum, efter at den rette pris, således som den
var aftalt imellem os, samvittighedsfuldt og fuldt ud er blevet mig betalt,
hvorfor jeg nu oplader dette gods til de nævnte fromme mænd, at besidde
frit med rette evindelig uden krav fra nogen som helst, idet jeg forpligter
mig til at hjemle de fromme mænd dette gods efter landets lov mod alle,
der måtte rejse krav derpå, og idet jeg desuden erklærer, at jeg og mine
arvinger for fremtiden ingen ret har til dette gods. Givet under mit segl
i det Herrens år 1348 på den glorrige jomfru Marias fødselsdag.

E
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1348. 9. september.

Spedalskhuset ved St. Clemens i Roskilde mageskifter sit gods i Flædingemark med
St. Clara klosters gods i Veddelev, Sigerslevøster, Ølsted og Vester-Såby.
Original i den amemagneanske samling.

37

n. september 1348

Nr. 53

pedalskhuset i Roskilde ved St. Clemens til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi efter råd af vor
værge, herr Niels Jensen kaldet Due, dekan i Roskilde, og af vor forstan
der Anders Kol har foretaget mageskifte med nærværende brevvisere, de
fromme fruer af St. Claras orden i Roskilde, med hensyn til vort gods, alt
og hvert især, på Flædinge mark med agre, enge, græsgange og dets enkelte
tilliggender til vederlag for deres gods, nemlig gods i Veddelev i Sømme
herred, i Sigerslevøster i Lynge herred, en gård i Ølsted i Strø herred, på
hvilken Asser Vogn bor, og gods i Vester-Såby i Volborg herred med agre,
enge, græsgange, skove og de enkelte tilliggender hertil, at besidde med
rette evindelig, idet vi giver samme vor forstander Anders Kol fuldmagt
og tilladelse til inden næstfølgende kyndelmisse at skøde og oplade for
nævnte gods på Flædinge mark, som ovenfor nævnes, til nævnte søstre, at
besidde som før nævnt med rette evindelig, i vor herre kongens nærvæ
relse eller på landstinget, hvor de vil, når han af nævnte søstres forstander
anmodes derom, idet vi forpligter os og vort konvent til at hjemle nævnte
søstre fornævnte gods efter landets lov, og hvis nævnte gods — det ske
ikke — på lovlig vis afvindes søstrene, skal vi holde dem skadesløse. Til
vitterlighed om denne handling er vort konvents segl hængt under dette
brev tilligemed fornævnte herr dekans og herr Anders’ segl i det Herrens
år 1348 tirsdagen efter den glorrige jomfru Marias fødselsdag.

S

1348. 11. september. Bygholm.

53

Kristine, enke efter herr Rane Jonsen, skøder alt sit gods i Danmark og Sønder
jylland til kong Valdemar,
Afskrift i den arnemagneanske samling.

ristine, enke efter afdøde herr Rane Jonsen, ridder, til alle, som ser
-dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg ønsker, at det skal være vitterlig for alle nulevende og fremtidige,
at jeg i det Herrens år 1348 torsdagen efter vor Frues fødselsdag har
hjemlet og skødet alt mit gods, hvor som helst det er beliggende i riget
Danmark, såvel i Sønderjylland som andetsteds, til den høje og mægtige
fyrste, min kære herre, herr Valdemar, de Danskes og Venders berøm
melige konge, at besidde evindelig, frit og udelt, uden protester fra mine
arvinger eller andre efter min død. Forhandlet og givet på Bygholm,
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år og dag som ovenfor i nærværelse af............ J), hvis segl sammen med
mit er hængt under dette brev til vidnesbyrd om foranstående og til fast
forvaring.
1) lakune i afskriften.

1348. 11. september. Lund.

54

Tingsvidne af Lunds byting om, at Sune Trøjestikker har skødet sin gård i St.
Mogens sogn til herr Bennike, kannik i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

on, kaldet Ben, præst ved Lille Vor Frue i Lund, Mogens Bosen, sogne
præst ved St. Mikkels kirke sammesteds, Niels Mortensen, Eskil Nielsen,
Henrik Hermansen, Henneke kaldet Brændevand, Lars Povlsen, Peder
Motesmed, borgere i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1348 torsdagen efter den
hellige jomfrus fødselsdag skødede Sune kaldet Trøjestikker, vor med
borger, på vort byting i Lund sin gård i St. Mogens’ sogn, i hvilken han
bor og plejede at bo, til den hæderlige mand, herr Bennike, kannik i Lund,
og oplod den i hans hænder, at besidde med rette evindelig, i vor og
mange andre troværdige mænds nærværelse, idet samme Sune forpligtede
sig til at hjemle nævnte herr Bennike nævnte gård med alle dens tilliggender
og frigøre den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom har vi
ladet vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

J

1348. 20. september. Ørkild.

55

Greverne Johan 3. og Henrik 2. af Holsten og Stormarn godkender det forlig,
der er indgået mellem væbneren Markvard v. Westensee og deres befuldmægtigede
Wilken Gruwel i den proces, som greverne har ført mod Markvard v. Westensee i
Lübeck. — Givet i Ørkild i det Herrens år 1348 dagen før apostelen og
evangelisten St. Matthæus’s dag.
Original i Lübeckarkivet.
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1348. 22. september. Roskilde.

Biskop Jakob af Roskilde overdrager retten til at udnævne vikaren ved Knud Niel
sens alter i Roskilde domkirke til dekanen i Roskilde.

22. september 1348

39
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Original i den arnemagneanske samling.

akob, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, der får dette
brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi, idet vi bøjer os for den ærværdige mand, Roskildedekanen herr Niels Jensens bønner, med vort Roskildekapitels samtykke
og billigelse stadfæster og bekræfter med dette brev, at den til enhver tid
værende herr dekan i Roskilde frit må og kan overdrage et vikardømme
oprettet i vor Roskildekirke af den velbyrdige frue, fru Elisabeth Jens
datter — god ihukommelse — enke efter herr Knud Nielsen, ridder —
lykkelig ihukommelse — samt af Niels Knudsen deres søn, til en velegnet
person, hver gang dette vikardømme i al fremtid bliver ledigt, således at
de i nævnte vikariats stiftelsesbrev1) indeholdte betingelser overholdes. Thi
vi håber, at de himmelske påbud må blive efterkommet mere virknings
fuldt, hvis vi deler vore byrder med brødrene2). Til vidnesbyrd herom og til
erindring for fremtidige har vi ladet vort segl tillige med vort ovennævnte
kapitels segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år
1348 på de hellige martyrer St. Mauritius’ og hans fællers dag.

J

1) kendes ikke, jf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie 170—72. — 2) d.v.s.
prælaterne ved domkirken.

1348. 22. september. Roskilde.
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Biskop Jakob af Roskilde stadfæstet, at retten til at udnævne vikaren ved alteret
foran vor Frues billede i Roskilde domkirke tilkommer domprovsten.
To originaler i den arnemagneanske samling.

akob, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, hvem dette
brev når, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom det er fortjenstfuldt at udføre et menneskes sidste vilje, så at
den bestemmelse, han har truffet med sit gods, kan få den tilsigtede virk
ning, og den sidste vilje urokket og uanfægtet kan stå ved magt, og da en
ærværdig mand, magister Henrik, fordum provst i Roskilde — from
ihukommelse — i sin sidste vilje, således som det udførligt indeholdes i hans
testamente1), af sit eget gods har stiftet og doteret et alter eller evigt vikar
dømme foran Vor Frues billede i vor Roskildekirke og har villet, at det så
ofte dette alter eller fornævnte vikardømme bliver ledigt, skal tilkomme den
til enhver tid værende provst i Roskilde at udnævne til fornævnte alter og
vikardømme efter indhentet råd af Roskildekapitlet, stadfæster vi med vort
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24. september 1348
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Roskildekapitels samtykke under påkaldelse af Guds navn, for at denne
ærværdige mands fromme og frelsebringende sidste bestemmelse må
have varig fasthed og forblive uanfægtet, stiftelsen og doteringen af for
nævnte alter eller vikardømme og bemyndigelsen til, at overdragelsen af
alteret eller vikardømmet, når det som ovenfor anført, bliver ledigt, må
ske ved den til enhver tid værende Roskildeprovst, efter at Roskildekapitlet
er taget med på råd, og vi bekræfter det med dette brev, hvorunder vi har
ladet hænge vort segl tillige med vort ovennævnte kapitels segl til vitter
lighed om denne bekræftelse og til fast forvaring. Givet i Roskilde i det
Herrens år 1348 på de hellige martyrers St. Mauritius’ og hans fællers
dag.
1) kun et tillæg af 1342 17. maj til dette testamente kendes, jf. DRB. III 1 nr. 222 og
Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie 173.
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1348. 24. september. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at herr Stig Pedersen i hans nærværelse har
skødet en gård i Virketorp til domkirkens bygningsfond mod afholdelse af en sjæle
messefor ham ved alle altre i domkirken.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1348 onsdagen før mikkeldag,
var den fornemme ridder, herr Stig Pedersen, personligt til stede for os i
vor kirke i Lund, hvor han til samme Lundekirkes bygningsfond overgav
og skødede herr Bennike, kannik i Lund, i skødet en gård i Virketorp, der
tilhørte ham, og som yder en årlig afgift af to øre korn, med agre, enge,
græsgange, huse, virning og de øvrige tilliggender til samme gård, at be
sidde med rette evindelig, på den betingelse, at herr Bennike selv eller den,
der til enhver tid bestyrer samme kirkes bygningsfond, lader afholde mes
ser ved alle altre i nævnte Lundekirke — dog kun een dag, nemlig dagen
efter samme herr Stig Pedersens begravelsesdag — for samme herr Stigs
sjæl. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med segl tilhørende nævnte
herr Stig og herr Niels Kyrning, ridder, hængt under dette brev. Forhandlet
og givet ovennævnte år, dag og sted.
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Herr Stig Pedersen af Tågerup stifter et alter i Lunds domkirke.
Afskrift i Lundebogen.

tig Pedersen af Tågerup, ridder, til alle, der får dette brev at se eller hører
det læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det skal være klart for alle nulevende og fremtidige, at jeg til
frelse for min, min elskede hustru Sofies og vore forældres sjæle i nærværelse
af den ærværdige fader og herre i Kristus, herr Peder, ærkebiskop i Lund
og Sveriges primas, har overdraget og skødet alt mit gods i Oremolla i
Vemmenhøgs herred til dotering af det alter, som jeg med fornævnte herr
ærkebiskoppen af Lund og hans ærværdige Lundekapitels samtykke og
vilje har ladet opføre i Lundekirken til ære for den almægtige Gud, hans
moder, den glorrige jomfru Maria, og St. Martin, bekender og pave,
nemlig først en gård, som Jens Tormodsen bor på, og som i virning har
tre mark penge og to pund korn, hvoraf han yder 10 ørtug korn; fremdeles
en anden gård sammesteds, som Øde bor på, og som i virning har tre
mark penge og et pund korn, hvoraf han yder 8 ørtug1) og 4 skæpper
korn; fremdeles en tredie gård sammesteds, som Svend Pedersen bor på,
og som har tre mark penge og et pund korn i virning, hvoraf han yder 8
ørtug og 4 skæpper korn; fremdeles en fjerde gård sammesteds, som Mogens
Olufsen bor på, og som har tre mark i virning, hvorfra han skal udrede to
mark penge; fremdeles i Våstra Vemmenhog (en gård), som Niels Arløgsen bor på, og som har tre mark penge i virning, hvoraf der betales en øre
og fire skæpper korn; fremdeles en anden gård sammesteds, som Peder
Ågesen bor på, og som har tre mark penge i virning, hvoraf der skal
gives fem ørtug og ti skæpper korn; fremdeles en landbogård i Olov, som
Fader bor på, og som har tre mark penge i virning, og han skal deraf give
ti øre penge; fremdeles en gård i Bjårshdg i Bara herred, som Erik bor på,
og som har fem mark penge og en halv mark korn i virning, hvoraf han
skal give en halv mark korn; fremdeles en gård i Stångby i Torna herred,
som Peder Rask bor på, og som har tre mark penge i virning, og han skal
deraf give en mark korn; fremdeles en gård i Ostra Gårdstånga, som Ger
hard bor på, og som har en halv mark korn og to trækdyr til en værdi af
fem mark penge i virning, og han skal udrede en halv mark korn af den; frem
deles en gård i Bjållerup, som Tubbe bor på, og som har tre mark penge i
virning, og han skal betale to mark penge af den, med agre, enge, græs-
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gange, skove, huse, virning og dette gods’ alle andre rørlige og urørlige
tilliggender, af vådt og tørt uden undtagelse, at forblive frit til rådighed
for nævnte alters præst på nedenstående betingelser, nemlig at fornævnte
præst, den som nu og til enhver tid vil være præst der, selv eller ved en
anden skal lade læse messer ved dette alter på følgende måde: nemlig hver
søndag om den hellige og udelelige treenighed, hver mandag for min før
omtalte hustrus sjæl, hver tirsdag om St. Nicolaus, hver onsdag om St.
Martin, hver torsdag om St. Laurentius, men hver fredag om det hellige
kors og hver lørdag om den hellige jomfru Maria, medmindre der indtræf
fer større festdage, på hvilke han ifølge sit embede skal forrette sine tider.
Men på den hellige biskop Martins dag skal der ved fornævnte alter af
synges en højtidelig messe om samme helgen, medens fire peblinge står hos,
og den præst, som på den dag synger messen ved fornævnte alter, skal have
en ørtug penge tildelt og skænket, medens hver af peblingene skal have
fem penninge for deres besvær. Og når jeg engang dør, skal den samme
form og rækkefølge, hvad messelæsningerne angår, opretholdes på alle
punkter, undtagen med denne ene ændring, at på de dage, hvor der, medens
jeg er i live, læses messe om St. Nicolaus, skal der efter min død holdes
messe for min sjæl ved omtalte alter. Men til afholdelsen af min årtid hvert
år efter min død2) i fornævnte Lundekirke skal der henlægges fire mark
skånske penge af det omtalte alters indkomster, at dele på følgende måde:
for det første skal der gives 12 øre penge til de kanniker, der på selve dagen
for min årtid er til stede ved messen og vigilierne, en halv mark penge til
vikarerne, en mark penge til de præster, der samme dag ved alteret i
nævnte Lundekirke læser messer for min sjæl, tre øre penge til de fattige
peblinge, som på det tidspunkt befinder sig i koret, men til de andre fattige
en halv mark penge og til klokkerne en øre penge. Til vidnesbyrd herom og
til bedre vitterlighed er mit segl hængt under dette brev sammen med segl
tilhørende de fornævnte hæderværdige herrer, den ærværdige herre og fader
i Kristus, herr Peder, ærkebiskop i Lund, og hans Lundekapitel. Givet og
forhandlet i Lund i det Herrens år 1348 torsdagen før den hellige ærke
engel Michaels dag.
1) en ørtug er lig 12 skæpper korn. — 2) Stig Pedersen døde 1353 5. april, jf. Weeke 81.
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1348. 26. september. Roskilde.

Biskop Jakob af Roskilde erklærer, at Lars Nielsen Todde, evig vikar ved dom
kirken i Roskilde, som bod for, at hans broder Niels Tyrgersen har dræbt Ivar Jen-
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Nr. 61

sen fra Bodum, har skødet gods til oprettelse af et alter for St. Vilhelm i domkirken.
Original i den arnemagneanske samling.

akob, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, til hvem dette
brev når, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1348 dagen før St. Cosmas’ og St.
Damianus’ dag var Lars Nielsen, kaldet Todde, evig vikar ved vor Roskildekirke, i denne særlige anledning stedet i vor og nedennævnte vidners nær
værelse i vort kapel, idet han på lovlig vis skænkede nedennævnte gods
til indvielse af et alter i fornævnte kirke til ære for bekenderen St. Vilhelm,
nemlig i Lønholt i Grønholt sogn en halv mark skyldjord, hvorpå der er
en øre rug i virning, fremdeles i Lundtofte i Kongens Lyngby sogn to
tofter, af hvilke den ene har syv og en halv ørtug skyldjord, den anden to
øre skyldjord, på hver af disse tofter er der en arbejdshest i virning, frem
deles i samme sogn i Bilstorp otte ørtug skyldjord. Dette alter har samme
Lars ladet opføre til sjælebod for en vis Ivar Jensen fra Bodum i Nørre
jylland, hvem Niels Tyrgersen, samme Lars’ broder, har dræbt1), og han
skødede det til evig og retmæssig besiddelse, således at den, der til enhver
tid er vikar ved nævnte alter, skal drage omsorg for hver uge at afholde to
messer for fornævnte Ivars sjæl ved samme alter. Samme Lars lovede, at
han, så snart han er i stand dertil og anmodes derom, på lovlig vis vil
skøde samme gods på herredsting og landsting til fornævnte alter på oven
nævnte måde, idet han forpligtede sig og sine arvinger til, at de — Lars
selv eller hans arvinger —, hvis noget af fornævnte gods bliver fravundet
alteret på grund af mangel ved den hjemling, som han eller hans arvinger
er forpligtet til at foretage, skal fremskaffe og skænke jævngodt gods til alte
ret. Forhandlet og givet under vort segl ovennævnte år, dag og sted i nærvær
else af de hæderværdige mænd, herrerne Jens Kappelgård, provst, Peder
Nielsen, Lambert Olufsen, Niels Tygesen, Jens Urt, Oluf fra Ejby og Peder
Torvardsen, kanniker ved vor Roskildekirke, samt Peder Hegle og Jakob
Skål, væbnere, hvis segl til fastere forvaring er hængt under dette brev,
og i nærværelse af adskillige andre troværdige mænd, gejstlige og lægfolk.

J

1) jf. DRB. III 2 nr. 193 og Arhnung, Roskilde Kapitels Historie 179.

1348. 26. september. Lund.
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Bennike, kannik i Lund og sognepræst i Vdstra SkravUnge, skøder sin toft med
tilhørende agerjord i Vdstra Skrdvlinge til kirken sammesteds.

27. september 1348
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Afskrift i Lundebogen.

ennike, kannik i Lund, sognepræst i Våstra Skråvlinge i Oxie herred,
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1348 fredagen før St. Mikkels dag var jeg
personligt stedet i Lund for den ærværdige fader i Kristus, min herre, herr
Peder, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, og skænkede og skødede til
bod for min sjæl en toft i nævnte Våstra Skråvlinge by med agre, enge, og
alle andre tilliggender, som jeg i sin tid ved retmæssig købs adkomst har
erhvervet af Niels Svendsen af Bara, til min ovennævnte kirke i Våstra
Skråvlinge, at besidde med rette evindelig, således at efter min død mine
fremtidige efterfølgere ved nævnte kirke udelt skal have nævnte toft med
dens tilliggender til deres fri rådighed, dog at de uden nogen som helst
indvending hvert år til evig tid skal overdrage halvdelen af den derfra ind
komne indtægt, som kaldes ‘afgift’, til nævnte kirkes bygningsfond, at
anvende til dens særlige formål. Til vidnesbyrd om denne gave og skød
ning har jeg ladet mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, her
rerne Niels Kyrning, ridder, og min broder Jordan, sognepræst i Våstra
Vram, hænge under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag
og sted.
1348. 27. september.

62

Herr Niels Bugge erkender, at fru Karen, enke efter herr Svend Skobe, har skødet
ham Stokkebrogård m. m.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev, at herr Niels Bugge erkender, at fru Karen, herr Svend
Skobes enke, har skødet ham Stokkebrogård, Treå mølle, to gårde i
Skærholm med to øde møllesteder i Nørre herred, to gårde i Stokkebro,
to gårde i Udbyneder i Gerlev herred, på den betingelse, at herr Niels
Bugge skal beholde forskrevne gods i sin livstid; når han er død, da skal
fru Karen og hendes arvinger have samme gods frit igen uden penge. Givet
lørdagen før St. Mikkels dag 1348.
63

1348. Efter 29. september. Odense.

Niels, præst i Lyndelse, erklærer sammen med syv andre gamle fynske præster, at
de ikke kender til, at andre end munkene i St. Knuds kloster i Odense har stemmeret
ved valg af biskop.

Efter 29. september 1348
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Nr. 63

Afskrift i Odensebogen.

iels i Lyndelse, Jens i Skamby, Jens i Assens, Niels i Søndersø, Jens
i Lunde, Peder i Herringe, Kalle i Sønderby og Jens Loker i Herre
sted, præsteviede mænd og sognepræster, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at på det kirkemøde, der holdtes næst efter St.
Mikkels dag i Odense i det Herrens år 1348 i overværelse af den ærværdige
fader og herre, herr broder Niels, af Guds miskundhed biskop i Odense,
og de herrer Anders, prior ved Odensekirken, Morten, provst i Odense,
Kristian, provst i Gamtofte og kannik i Lund, Hamund, ved kejserlig be
myndigelse offentlig notar, og hele gejstligheden, der var samlet til dette
kirkemøde, hvor samme ærværdige fader offentlig rejste bebrejdelser mod
herr Anders, prior i Dalum, fordi han og en vis Niels Suderow, tysker, tid
ligere provst i Odense, havde stræbt efter at blande sig i valget af ham1)
og med urette søgt at hindre det, skønt de dog hverken havde stemme
eller nogen ret ved dette valg, sådan som sagens udfald siden har godtgjort,
og således som samme prior Anders personligt tilstod i påhør af alle, der
var på kirkemødet, blev vi som var ældre og havde bedre kendskab til
disse ting i kraft af vor erindring om fortiden, specielt udspurgt af samme
ærværdige fader, om nogen prior i Dalum eller provst nogensinde havde
overværet noget bispevalg, som foretoges i Odensekirken, eller havde haft
nogen stemme herved. Vi svarede, at vi aldrig, skønt nogle af os har
passeret de 60 og andre de 70 år, har set eller hørt, ej heller har vi på
nogen måde kunnet erfare eller få oplyst, at nogen prior eller provst eller
andre verdslige eller gejstlige personer end netop brødrene eller munkene
ved ovennævnte kirke eller kapitel i Odense — som har valgretten ifølge
almindelig ret og særligt privilegium — nogensinde har overværet eller
haft stemme eller nogen ret ved noget bispevalg, der blev afholdt i samme
kirke; og dette bekræftede hele gejstligheden ved samme lejlighed. Til
evindelig erindring herom er vore segl hængt under dette brev sammen
med segl tilhørende de gode herrer Herbord i Flødstrup, Henneke i
Melby, Erik i Sønder Broby, Jens i Dalby, Peder i Viby, Niels i Orte,
Ingvar i Tanderup, Torkil i Føns, Niels i Ingslev, Niels i Gudme, Jens i
Hundstrup, Anders i Klinte, Jens i Kværndrup, Otto i Ulbølle, Peder i
Kirkeby og Niels i Jordløse, præsteviede mænd og sognepræster ved de
ovennævnte kirker. Givet føromtalte år, dag og sted.
1) valget fandt sted i 1340.

Efter 29. september 1348
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1348. Efter 29. september. Odense.

Biskop Niels af Odense erklærer, at iføgle vidnesbyrd, aflagt på kirkemøde i
Odense, har ingen andre end munkene i St. Knuds kloster i Odense stemmeret ved valg
af biskop.
Afskrift i Odensebogen.

roder Niels, af Guds nåde biskop af Odense, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at på det kirkemøde, der holdtes næst efter St.
Mikkels dag i Odense i det Herrens år 1348 i overværelse af os og de hæder
værdige mænd, herrerne Anders, prior ved kirken i Odense, Morten,
provst i Odense, Kristian, provst i Gamtofte og kannik i Lund, og Hamund
og Mads, ved kejserlig bemyndigelse offentlige notarer, og hele gejstlig
heden, som var samlet til dette kirkemøde, blev efter forudgående forhand
ling angående visse tyske gejstliges og deres tilhængeres forvovne forsøg
på med vold at tiltvinge sig adgang, da vi blev valgt1), i den hensigt at
ville anmasse sig stemmeret, skønt de dog ikke havde stemme eller nogen
ret under valget, således som sagens udfald senere har godtgjort, nedenanførte personer, nemlig herrerne Niels i Lyndelse, Jens i Skamby, Niels
i Søndersø, Jens i Lunde, Peder i Herringe, Kalle i Sønderby, Jens Loker
i Herrested, Henneke i Melby, Herbord i Flødstrup, Erik i Sønder-Broby,
Jens i Dalby og Peder i Viby, sognepræster ved ovennævnte kirker, der
som ældre og i kraft af deres erindring om fortiden havde kendskab til det
foreliggende tilfælde, af os offentligt udspurgt, om nogen prior i Dalum
eller provst i Odense eller nogen som helst anden verdslig person nogen
sinde havde overværet noget bispevalg i Odense kirke eller haft stemme
derved, hvortil de enstemmigt svarede, at de aldrig havde set eller hørt
eller af nogen sandhedskærlig mand havde kunnet erfare eller få oplyst,
at nogen prior i Dalum eller provst i Odense eller nogen anden verdslig
eller gejstlig person end netop brødrene og munkene ved Odense kirke
eller kapitel nogensinde havde taget del i valg af biskop i samme kirke eller
haft stemme eller nogen ret under valget, og dette tilstod også ovennævnte
herr Anders, prior i Dalum, personligt2), og hele den forsamlede gejstlighed
forsikrede det endrægtigt ved samme lejlighed. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
1) jf. nr. 63. — 2) jf. nr. 65.

i8. oktober 1348
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1348. Efter 29. september. Odense.

Nr. 67
65

Biskop Niels af Odense erklærer, at prioren Anders i Dalum over for ham og
prior Asser i St. Knuds kloster på et almindeligt kirkemøde har erkendt, at han ingen
stemmeret har ved bispevalg i Odense eller andre rettigheder.
Afskrift i Odensebogen.

roder Niels, af Guds miskundhed biskop af Odense, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at da vi på et alminde
ligt kirkemøde, der holdtes næst efter St. Mikkelsdag i Odense i det Herrens
år 1348, udspurgte herr Anders, prior i Dalum, med hvilken begrundelse
han, dengang da bispesædet stod ledigt1), havde villet hindre vort valg,
skønt han ingen stemme eller ret havde ved dette, og heller ikke nogen af
hans forgængere sammesteds nogensinde havde haft det, benægtede samme
herr Anders dette2) ganske, idet han sagde, at han ingen stemme havde ved
fornævnte valg og heller ikke havde haft nogen rettighed ved det. Og da
derpå herr broder Asser, fordum prior i Odense, rejste sig og sagde det
samme til samme prior i Dalum, at hverken han eller nogen prior samme
steds havde stemmeret ved bispevalg, som havde fundet sted eller vilde
finde sted i fremtiden i Odense kirke, svarede fornævnte prior Anders
følgende: ‘Heller ikke jeg siger dette, og jeg erkender, at jeg ikke har nogen
rettighed ved valget’, og da dette var sagt, krævede nævnte herr Asser
Hamund, vor kapellan og kejserligt autoriserede offentlige notar, og de
øvrige omkringstående til vidne herpå. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

B

1) Peder Pag, biskop Niels’ forgænger, døde 1339 21. december. — 2) d.v.s. beskyld
ningen.

1348. 2. oktober.

66

Tingsvidne om Lars Hvas' nye gård i Helbæk.
Silkeborgske registratur (1558).

remdeles et tingsvidne på latin, der lyder, at Lars Hvas byggede en
ny gård i Helbæk i Sahl sogn, og at der ingen klage var derover før seks
år efter. Givet 1348 torsdag efter ærkeengelen Michaels dag.

F

1348. 18. oktober.
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Hertug Barnim 3. af Pommern slutterforbund med kong Valdemar 4. af Danmark.

Nr. 68

22. oktober eller i. november 1348
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Original i rigsarkivet.

i Barnim, af Guds nåde Stettins, Kassubiens, de Venders og Pommerns
hertug, samt fyrste af Rügen, til alle der ser dette brev, hilsen.
Vi erkender med dette brev og erklærer offentligt, at vi har indgået for
bund med den stormægtige og berømmelige Valdemar, de Danskes konge,
vor kære onkel1), på den måde, at vi er blevet hans tro mand og sande
hjælper mod herren af Mecklenburg og den gamle herre af Werle2) og deres
hjælpere, hvem de end kan være, og han skal som stormægtig og berømme
lig konge bistå os mod de nævnte herrer og deres hjælpere; vi må ikke
indgå noget forbund med de nævnte herrer eller slutte våbenstilstand uden
deltagelse af den berømmelige og fremragende konge, vor foromtalte
herre. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1348 på evangelisten Lukas’ dag.

V

1) Barnim var fætter til Valdemars moder Eufemia. — 2) Johan 3. af Werle.

1348. 22. oktober eller 1. november.

68

Pave Clemens 6. pålægger provsten i Roskilde at skaffe Bosjø kloster det gods til
bage, som med urette er frataget det.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

ave Clemens 6.s påbud eller bekræftelse, givet provsten i Roskilde om,
at han skal kalde alt det gods og al den ejendom, som med urette er
blevet frataget Bosjø kloster, tilbage. Givet den 1. november i hans pon
tifikats syvende år.

P

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ave Clemens’ påbud, skrevet til provsten i Roskilde om, at han skulde
generhverve det gods, som var afhændet fra Bosjø kloster, til klostrets
nytte. Givet den 22. oktober i hans pontifikats syvende år.

P

1348. 23. oktober.

69

Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter Rømø, Visby sogn og Sølsted by til herr
Henneke Limbæk.
Original i rigsarkivet.

24- oktober 1348
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aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle som ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, og vi erklærer offentligt med dette brev, at vi
giver den ærlige mand, herr Henneke Limbæk, ridder, og hans rette arvin
ger vort land kaldet Rømø, vort sogn kaldet Visby, og vor landsby kaldet
Sølsted i pant, med alle tilliggender hertil og alt tilhørende, og at vi med
dette brev pantsætter det til ham med al ret, bekvemmelighed, store og
små beder, med vor ret kaldet strandvrag, og kort og godt med al ret og
frihed, sådan som vore forfædre frit har besiddet landet, sognet eller lands
byen, for 509 mark lybske penge, gode og gængse; dette pant skal indløses
til St. Hansdag i det år, som måtte forekomme os bedst, med rede penge
og ikke med andet; og vi skal udbetale dem den nævnte sum penge på et
sted, hvor de kan oppebære den i sikkerhed, på den betingelse, at alt
hvad samme Henneke eller hans arvinger oppebærer fra nævnte land, sogn
eller by før forskrevne indløsningsfrist på ingen måde skal fradrages i
hovedstolen. Endvidere forpligter vi os på tro og love til inden otte uger
at oplade og overgive nævnte herr Henneke eller hans arvinger et land, et
sogn eller en by, som er lige så store og jævngode i indtægter og velbelig
gende som nævnte Rømø land, Visby sogn og Sølsted landsby i øjeblikket
er, dersom nævnte land, sogn eller by i noget tilfælde eller på nogen måde
med magt fratages herr Henneke selv eller hans arvinger, førend vi eller
vore arvinger fuldt ud og på gyldig vis indløser disse hos dem. Givet
under vort segl i det Herrens år 1348 torsdagen før apostlene Simon og
Judas’ dag.

V

1348. 24. oktober. Avignon.

70

Pave Clemens 6. udnavner ærkebiskop Peder af Lund, biskop Peder af Ribe og
abbeden i klostret Hiddensee til værneherrer for biskop Niels af Odense i ti år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I ^1 vor ærværdige brødre ærkebiskop (Peder) af Lund og biskop (Peder)
JL af Ribe og vor elskede søn abbeden i klostret Hiddensee, Roskilde
stift, hilsen o.s.v.
Dertil har Gud sat os (------ )x) værdighed. Ved en klage fra vor ær
værdige broder, biskop Niels af Odense, har vi bragt i erfaring (--------- )
beslag på borge, byer, landsbyer og andre lokaliteter, jorder, huse, besid
delser, rettigheder, oppebørsler og jurisdiktioner (--------- ), der tilhører
3. Række. III. — 4
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3. eller 16, november 1348
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hans bispebord, og at de (--------- ) gyldighed efter ti års forløb. Givet i
Avignon den 24. oktober i vort syvende pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se DRB. III 2 nr. 180.

1348. 3. eller 16. november.

71

Biskop Jakob Povlsen af Roskilde vidimerer pave Clemens 4.S bulle af 1263 20.
juni angående franciskanernes ret til at udøve sjælesørgervirksomhed, når de har stifts
bispens eller pavestolens tilladelse hertil.
Afskrift i Bartholins samlinger.

akob Povlsen, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle troende
kristne, som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set et brev, udstedt af den højhellige fader i
Kristus og herre, herr pave Clemens 4. og indeholdende følgende ordlyd.
Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. Bull.Dan. 308 nr. 643.). Givet
Roskilde 1348 den 3. søndag1) i November.

J

1) Den tredje søndag var den 16. november. Da denne dateringsmåde er ualmindelig,
skal dominica i afskriften måske rettes til die.
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Pave Clemens 6. overdrager efter ansøgning af kong Magnus og dronning Blanca af
Sverige Nicolaus Reventlow et kanonikat ved kirken i Slesvig og giver ham ventebrev
på en større præbende.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Nicolaus Reventlow, søn af afdøde Henrik v. Re
ventlow, ridder, kannik i Slesvig, hilsen o.s.v.
Din velbyrdige herkomst, Dine fine sæder, Din renlivethed og Dine
andre retskafne fortjenester, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige
mænds vidnesbyrd, fordrer, at vi udstrækker den apostoliske gavmildheds
højre hånd mod Din person. Med henblik på Dine fornævnte fortjenester
og i betragtning af, at vor kære søn i Kristus Magnus og vor kære datter
Blanca, Sveriges og Norges berømmelige konge og dronning, har rettet
en ydmyg bøn til os herom på Dine vegne, ønsker vi at vise Dig særlig nåde,
hvorfor vi med apostolisk myndighed overdrager Dig et kanonikat ved
kirken i Slesvig med fuld kanonisk ret og giver Dig det ved provision.

T
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Hvis en af de større præbender ved denne kirke — i hvilken der findes
store, middelstore og mindre præbender — samt en dignitet, et personat
eller et officium med eller uden sjælesorg, uanset om de forefindes i eller
uden for nævnte kirke, når blot de plejer at overdrages eller oplades til
kanniker ved samme kirke, for tiden er ledige ved nævnte kirke, eller når
de på een gang eller efter hinanden bliver ledige, og Du eller Din hertil lov
formeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du
eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til deres ledighed, beslut
ter at godtage dem, reserverer vi dem til apostolisk overdragelse til Dig,
at overdrage Dig efter denne godtagelse med al ret og tilbehør. Vi for
byder strengt vor ærværdige broder, biskop (Henrik), og vore elskede søn
ner, kapitlet i Slesvig, og den eller dem, under hvem overdragelsen, provi
sionen af eller al anden rådighed over præbenderne, digniteterne, persona
terne eller officierne 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 dem, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at
Du eller nævnte 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
antal, og alle andre herimod stridende bestemmelser og sædvaner i samme
kirke eller i den kirke, hvori denne dignitet, dette personat eller officium
måtte forefindes, og særlig de bestemmelser, hvorved det siges at være for
ordnet, at de ældre kanniker ved denne kirke ved indtrædende ledighed
kan optere for de bedste præbender2), og at ingen kan erhverve en større
præbende i den, medmindre han gradvis forfremmes fra de mindre, og at
ingen kan opnå en dignitet, et personat eller et officium i den, medmindre
han et vist antal år har været kannik med præbende og er i besiddelse af
en præbende i nævnte kirke i Slesvig, selv om disse bestemmelser er be
kræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden be
kræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst
anden myndighed er anerkendt som kannik ved samme kirke i Slesvig
eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater
har fået særskilt eller almindeligt brev på, at de skal have provision på
præbender, digniteter, personater eller officier eller andre kirkelige bene
ficier 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
4'
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vor vilje, at Du frem for alle disse — dog med undtagelse af dem, der med
vor myndighed har ventebrev på sådanne præbender og digniteter, perso
nater eller officier — skal have fortrinsret til at opnå nævnte præbende og
dignitet, personat eller officium, men at der ikke derved må gøres nogen
indskrænkning i deres ret til at opnå andre præbender, digniteter, persona
ter eller officier eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere),
uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab
eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være
pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne
tvinges dertil, og at kanonikater og præbender, digniteter, personater eller
officier eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller sær
skilt har ret til overdragelse eller provision eller anden rådighed af enhver
art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som
ikke fuldstændigt, tydeligt 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
optages 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 de
bestemmelser og sædvaner, der gælder i nævnte kirke i Slesvig eller i den
kirke, hvori denne dignitet eller dette personat eller officium måtte fore
findes, 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 (uan
set), at Du efter Dit eget udsagn ifølge Dine forfædres og slægtninges be
stemmelse besidder og oppebærer nogle indtægter, der er henlagt af samme
forfædre og slægtninge til oprettelse af et kirkeligt beneficium, og at Du
har ventebrev på dette beneficium, når det bliver oprettet på kanonisk vis.
Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, reserva
tions-, 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 8. november i vort syvende pontifikatsår.
1) omtales også i de pavelige supplikregistre. — 2) jf. Slesvig kapitels statutter (1352)
§15, Harms, Das Domkapitel zu Schleswig 164.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Ratzeburg, ærkedegnen ved kirken i
Genua og skolemesteren ved kirken i Hamburg at indføre Nicolaus Reventlow som
kannik i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder, biskop (Volrad) af Ratzeburg, og vore elskede sønner . ., ærkedegn ved kirken i Genua, og . .,
skolemester ved kirken i Hamburg, hilsen o. s.v.
Din velbyrdige herkomst o. s.v. indtil1) på kanonisk vis. Derfor pålægger
vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller
flere andre med vor myndighed fra nu af skal skaffe samme Nicolaus eller
hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder
ved samme kirke i Slesvig, 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 for
nævnte myndighed efter fornævnte godtagelse skal sørge for med al ret og
tilbehør at overdrage og anvise fornævnte Nicolaus den præbende og dignitet,
eller det personat eller officium, som vi som ovenfor omtalt har reserveret
ham i samme kirke, hvis sådanne dengang, da vi foretog reservationen,
var ledige eller senere blev ledige, eller så snart de til samme tid eller efter
hinanden måtte blive ledige sammesteds. I skal fremdeles indføre ham eller
hans nævnte befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af dem og
deres rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge
for, at han eller nævnte befuldmægtigede for ham får adgang til denne digni
tet, dette personat eller officium efter gældende sædvane, og at der fuldt
ud svares ham af alle frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat, denne præbende og dignitet og dette personat
eller officium, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om samme biskop
og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået
bevilget af samme sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspen
sion eller banlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, udtryk
keligt 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).

P

i) jf. nr. 72.
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1348. 12. november. Thy bygdeting.
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Tingsvidne af Thy bygdeting om, at Povl Glob har fået skøde på gods i Thy af
forskellige andre medlemmer af slagten Glob.
Original i rigsarkivet.

eder, prior i Vestervig, Anders i Sennels, præster, Ivar Ivarsen, Peder
Ebbesen, Anders Esgersen Frost, Vogn Pedersen, Mogens Nielsen af
Vestløs, Niels Esgersen, Jens Torkilsen, Torkil Næighæn, Peder Birkested
og Tord Ågesen, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være klart og tydeligt for alle nulevende og fremtidige,
at vi i det Herrens år 1348 dagen efter den hellige Morten bisps dag var
til stede på Thy bygdeting og der så og hørte, at fru Margrete af Vestløs,
Niels Glob af Todbøl, Jens Ivarsen, kaldet Nist, Jens Glob og Niels Ivar
sen personligt fremstod på samme ting, føromtalte dag og år og til nærvæ
rende brevviser, den ærlige mand Povl Glob, oplod al arv og alle rettig
heder i nedennævnte gods og i alle tilliggender til dette gods, hvilket var
tilfaldet dem eller tilhørte dem ved arveret, efter at fru Ingeborg, herr
Niels Globs enke, og Lars Glob og Kristine Nielsdatter, sammes søster,
var døde, nemlig i alt gods i Rostrup og Rostrup mark, i en gård i Hund
borg, som Sune Lille fordum boede på, og i en anden gård i samme
landsby, som Niels Hede fordum boede på, med et landbosted samme
steds, videre i jord i Øland mark, som Peder Smed fordum bestyrede,
med jord i Rosholm og med jord og gods, hvoraf Orm Tokesen skal yde
to pund korn, ligeledes i alt gods i Kodallund og i marken sammesteds.
Dette føromtalte gods oplod de tillige med alle de øvrige tilliggender her
til, med kvæg, arbejdsheste og korn, og med huse, agre, enge, græsgange,
fiskevande, skove og alt andet i forening, rørligt og urørligt, uden und
tagelse, og de skødede det med alt tilbehør, som nævnt, at besidde med
rette evindelig, idet de erkendte at have modtaget fuld og tilstrækkelig
fyldestgørelse i andet gods som erstatning for det fornævnte, og idet de
forpligtede sig til at hjemle samme Povl Glob alt fornævnte gods på lov
lig vis mod krav fra hvem som helst. Forhandlet og givet under vore segl
til vidnesbyrd, således som vi enstemmigt erklærer over for alle, hvem det
angår. Givet ovennævnte år, dag og sted, samme1) dag og år, da Povl Glob
også tilskødede sin hustru, fru Margrete, sin gård i Øland og alt sit gods i
Hassing herred som erstatning for samme frues gods, som han tidligere havde
solgt1).

P

1-1) tilføjelse til den oprindelige tekst.
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Torsten Basse, væbner, overlader kong Valdemar det gods, som Kristine af Lov
havde pantsat til hans brødre.
Original i rigsarkivet.

r I 1orsten Basse, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
J- Alle skal vide, at jeg med dette brev overlader den stormægtige
fyrste og herre, min kære herre, herr Valdemar, de Danskes og Venders
konge, alt det gods, som tilhører fru Kristine af Lov, og som hun har
pantsat til mine brødre, og som disse senere har pantsat til mig, og jeg over
lader det til hans fri rådighed med al ret, som jeg har til nævnte gods. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Stege i det
Herrens år 1348 dagen efter St. Mortens dag.

1348. 12. november. Stralsund.
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Bernhard, sognepræst i Trent, Johan v. Oy, Borante Horst, Bartholomæus v.
Satze og Henrik Rute, sognebørn sammesteds, erklærer, at den proces, som sognekirken
i Trent harført modforstandernefor St. Jürgen i Rambin ved den biskoppelige domstol
på Rügen, er blevet bilagt ved mellemkomst af herr Henning Podebusk.
Original i Stralsund.

Guds navn, amen. Bernhard, præst, sognepræst ved kirken i Trent,
Johan v. Oy, Borante Horst, Bartholomæus v. Satze og Henrik Rute,
sogneboere sammesteds, til alle troende i Kristus, nuværende og fremtidige,
til hvis kundskab dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender med dette brev og erklærer offentligt, at vi med dette brev
fuldstændigt giver afkald på og annullerer det krav, som vi i egenskab af
værger for samme kirke har rejst ved gejstlig domstol under forsæde af den
hæderværdige mand, herr Meritslav, udpeget som dommer af officialen for
vor ærværdige fader og herre Jakob, biskop af Roskilde, angående en ind
tægt på fire skilling i Lavenitz kro, som tidligere tilhørte St. Katrine kirke
i landsbyen Trent. Vi afstår fra enhver gejstlig og verdslig klageret, som
nu eller i fremtiden kunde tilkomme os eller vore efterfølgere på nævnte
kirkes vegne i anledning af nævnte indtægt på fire skilling, idet nemlig den
hæderværdige ridder, herr Henning Podebusk, endeligt har bilagt striden
mellem os på fornævnte kirkes vegne på den ene side og kirkeværgerne for
St. Jürgen vor Rambin på den anden side, på den måde, at disse fornævnte

I
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kirkeværger for St. Jürgen omgående bør udrede fire mark stralsundske
penge, at anvende til kirkens brug i stedet for de fire skilling indtægt, hvilke
penge de fuldt ud har betalt nu forgangen St. Mortens dag. Desuden lover vi
på tro og love og i oprigtighed, at vi aldrig nogensinde på noget punkt
vil føre eller rejse sag for nogen ret eller på anden måde angående oftnævnte
indtægt. Til klart vidnesbyrd herom har vi givet disse fornævnte kirkeværger
for St. Jürgen dette brev, bestyrket med vore segl. Givet og handlet i
staden Stralsund i det Herrens år 1348 den onsdag, som er dagen efter
den glorrige biskop St. Mortens dag. Vidner herom er de hæderværdige
mænd herr Henning Podebusk, herr Martin Rotermund, riddere, herr
Johan Wreen, borgmester i Stralsund, Henning v. d. Osten, væbner, og
andre troværdige mænd.

1348. 20. november. Avignon.

77

Pave Clemens 6. overdrager Jakob v. Krumbeke et kanonikat og en præbende ved
kirken i Schwerin, skønt han i forvejen har et kanonikat ved kirken i Hamburg og
sognekirken, kaldet Landkirchen, på Femern i Odense stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Jakob v. Krumbeke, kannik i Schwerin, baccalaureus
i medicin, hilsen o.s.v.
Din boglige viden1).... uanset.......... i egen person, eller at Du vides
at besidde et kanonikat og en mindre præbende ved kirken i Hamburg
og sognekirken, kaldet Landkirchen, på landet Femern, Bremen og Odense
stifter........ Givet i Avignon den 20. november i vort syvende (pontifikats)
år.

T

1) brevet følger de sædvanlige formler, jf. f.eks. nr. 142.

[1348] 9. 23. november.
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Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler staden Rostock, at da fyrst Albrecht 2. af
Mecklenburg har svigtet sine forpligtelser over for den danske krone, er det hans hen
sigt atfratage ham det danske len Rostock, og han udbeder sig staden Rostocks stilling
tagen til denne sag.
Original i Rostock.
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aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til vore elskede
mænd, de gode rådmænd, oldermænd og hele staden Rostocks bor
gerskab sin nåde og alt godt.
I skal vide, at herren af Mecklenburg har sendt et brev til borgerne i
vor stad Roskilde af det indhold, at han med vor arv — af hvilken I og
Eders stad er en del — agtede at give sig ind under andre herrer. Derfor
beder vi om, at I, hvis han er blevet nobiliteret2) med vor arv, ikke tager
hensyn hertil, eftersom Eders fornævnte stad fra gammel tid med rette har
tilhørt og stadig tilhører os. Hvis han derfor vil ophæve forbindelsen med
os og vende sig fra os og modtage forlening af og værn for landene af en
anden, skal I altid herved betænke, at I sammen med fornævnte stad med
rette hører til vort rige Danmarks arv, idet I desuden overvejer, hvor
mange gange vi har forlangt hans tjeneste, uden at han i mindste måde
har ydet os den, skønt han er forpligtet dertil, idet vi har forlenet ham med
Eder og nævnte stad mod, at han yder os denne tjeneste; tvært imod dette
agter han at give sig under en anden herre med borge og befæstninger, og
han har altid været vor modstander, fra hvis side vort rige Danmarks
krone lider stor skade. Denne og adskillige andre skader har vi og vore for
gængere lidt og lider stadig fra hans og hans forgængeres side, og på den
måde har han forsyndet sig i mangt og meget mod Danmarks krone. Der
for gør vi på grund af ovenanførte forseelse krav på arven og alt andet gods,
som fornævnte herre til Mecklenburg har fået fra os, og som vi har til
stået ham, idet vi ubetinget vil have det igen3). Ligeledes ønsker vi at få
dette ovenanførte gods tilbage fra herren til Mecklenburg af den anden
grund, at han ikke for vor domstol har villet modtage nogen retslig afgø
relse i sin strid med vort riges fyrster og mænd. Derfor agter vi at støtte
disse i det omfang, retten kræver og fordrer, idet vi beder om, at I hverken
vil komme fornævnte herre til Mecklenburg til hjælp med hensyn til levneds
midler eller anden understøttelse, eftersom han har udvist og stadig
drister sig til at udvise så stor hensynsløshed over for os. Thi skal I oplyse
alle, der bor i landet der, riddere, væbnere, gejstlige, lægfolk og alle stæder
herom, eftersom Eders stad kaldes hoved og del af vor arv. Vi beder om,
at I vil give os et svar om enkelthederne i denne sag, der stemmer overens
med den tillid, vi nærer til Eder, og som stemmer overens med Eders for
pligtelse over for Danmarks riges krone og Eders ønske om at drage om
sorg for Eders ejendommes tarv. Skrevet på den hellige pave Clemens’ dag
under vort sekret, der er fæstet på bagsiden.

V
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1) brevet er udstedt efter fyrst Albrecht 2.s udnævnelse til hertug 1348 8. juli af kej
ser Karl 4., jf. Mekl. UB. X nr. 6860 og W. Strecker, Die äussere Politik Albrechts II von
Mecklenburg 63. — 2) hermed sigtes utvivlsomt til Albrechts ophøjelse til hertug, jf.
nr. 88. — 3) ifølge sjællandske Årbog, Annales Danici 174, blev det meklenborgske len
Møn med Stege inddraget i 1348.
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1348. 25. november.

Niels Birgersen af Oja sælger sit gods i Dønnevælde til Jon og Esbern Nielsen.
Original i rigsarkivet.

iels Birgersen i Oja til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg fuldstændigt har solgt alt
mit gods i Dønnevælde, rørligt og urørligt, med agre, enge, skove, græs
gange, vådt og tørt, til de gode mænd, brødrene Jon og Esbern Nielsen,
nærværende brevvisere, hvilket gods jeg har fået ved arveret efter ridderen
herr Peder Mogensens død, god ihukommelse, og at jeg for betalingen her
for, som jeg fuldt ud har oppebåret, har tilskødet og opladt dem godset,
at besidde med rette evindelig. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger
til at hjemle nævnte Jon og Esbern fornævnte gods og til at frigøre det for
tiltale fra alle og enhver. Men hvis nævnte gods i Dønnevælde lovligt efter
landets lov fradømmes nævnte Jon og Esbern eller deres arvinger, da for
pligterjeg mig og mine arvinger til at betale fornævnte Jon og Esbern eller
deres arvinger tyve skilling grot fra Tours, gode og lovlige, som erstatning
for fornævnte gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med præstens,
herr Mikkel Tordsens segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1348 på ottendedagen efter jomfruen og martyren St. Katarinas dag.

N
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1348. 1. december. Avignon.

Pave Clemens 6. bemyndiger Petrus de Gandavo (Gent), sognepræst ved St. Mar
tins kirke i Somergen, nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger samt i stæderne,
stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros, til gennem pålidelige køb
mænd at sende de af ham indsamlede penge til det apostoliske kammer.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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1348. 4. december. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund henlægger for sin levetid 130 mark penge af mønten
i Lund til årlig uddeling blandt de kanniker, som overværer højmessen i domkirken.
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Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med
Gud.
Selv om det i medfør af det tjenerhverv, vi har påtaget os, er vor skyldig
hed at omfatte alle med inderlig kærlighed, sømmer det sig dog, at vi viser
dem størst gunst, som ved kærkomne fromheds tjenester nøje slutter sig til
os og vor hellige Lundekirke. Vi ønsker derfor efter omhyggeligt at have
overtænkt sagen af et kærligt sind at understøtte de hæderværdige mænd,
vore elskede herrer kanniker i Lund og at vise dem en særlig nåde, hvorfor
vi for kirkens hæders skyld af de indtægter, der ligger til vort ærkebiskoppelige bord, særligt hvert år fra nu af og fremdeles, så længe vi lever,
skænker 150 mark nye skånske penge af vor mønt i Lund til daglige ud
delinger blandt de kanniker, som hver dag personligt tager del i højmessen
i vor Lundekirkes kor. Vi befaler, at vor møntmester i Lund, den nuvæ
rende eller den til enhver tid værende, årligt skal anvise, give og over
drage denne sum til kannikerne til følgende terminer. For det første på St.
Mortens dag 50 mark penge, dernæst på midfastesøndag, på hvilken der som
indgangsbøn synges: Glæd dig, Jerusalem, 50 mark penge, og endelig
på den følgende Vor Frue himmelfartsdag 50 mark i nye skånske penge,
som skal fordeles mellem kannikerne på ovennævnte måde, dog således at
enhver kannik, der ønsker at blive delagtig i disse uddelinger, må træde
ind i sin korstol i fornævnte kor før begyndelsen af evangeliet og på ingen
måde forlade den før Kristi glorrige legemes opløftelse. Vi pålægger yder
mere vor fornævnte møntmester i Lund, den nuværende eller den til en
hver tid værende møntmester, i almindelighed og i særdeleshed, at han
uden ethvert yderligere pålæg fra os, uden at rejse vanskeligheder og uden
tøven beredvilligt skal yde og overgive nævnte herrer kanniker fornævnte
pengesummer til fornævnte terminer, hvilket han på ingen måde må und
lade. Ydermere lover vi på vor tro ubrydeligt at ville overholde ovenstå
ende, for så vidt det står til os. Til vitterlighed og sikrere forvaring herfor
er vort segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1348 på
jomfruen St. Barbaras dag.

P
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Pave Clemens 6. bemyndiger sin nuntius Petrus de Gandavo (Gent), sognepræst

Nr. 83

5. december 1348

60

ved St. Martins kirke i Somergen, til i Danmarks, Norges og Sveriges riger og i
stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros at inddrive og kvit
tere for deposita i den romerske kirkes navn.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1348. 5. december. Avignon.

83

Pave Clemens 6. bemyndiger sin nuntius Petrus de Gandavo (Gent), sognepræst
ved St. Martins kirke i Somergen, til at meddele de gejstlige og verdslige personer i
Danmarks, Sveriges og Norges riger og i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne
Lund, Uppsala og Nidaros, der har pådraget sig kirkelige straffe ved handel med
saracenerne og vantro, syndsforladelse, når de overlader deres fortjeneste derved til
kristelige formål.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1348. 5. december. Avignon.

84

Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den pavelige nuntius
Petrus de Gandavo (Gent) støtte og råd.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I 1il vor ærværdige broder ærkebiskoppen af Lund.
JL For nærværende udsender vi vor elskede søn Petrus de Gandavo,
sognepræst ved kirken i Somergen, Tournai stift, som det apostoliske
sædes nuntius (---------)1)- Givet i Avignon den 5. december i vort syvende
pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 19.
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1348. 5. december. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger kong Valdemar 4. Atterdag at yde den pavelige nuntius
Petrus de Gandavo (Gent) støtte.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

| ^1 vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge,

-L hilsen o.s.v.
For nærværende udsender vi vor elskede søn Petrus de Gandavo, sogne
præst ved kirken i Somergen, Tournai stift, som det apostoliske sædes nun
tius til Dit rige Danmark, samt til Sveriges og Norges riger i vort og det
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apostoliske sædes ærinde. Vi beder Dig derfor indtrængende om, høje
konge, at Du med henblik på vor henvendelse vil modtage samme nuntius
og have ham gunstigt anbefalet og med Din magts nåde bistå og begun
stige ham med at fremme og udføre hans ærinde, ophøjede fyrste, således
at samme nuntius, styrket ved Din beskyttelse, kan gennemføre det ærinde,
der således er ham betroet, på gunstig vis. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 84.

1348. Efter 21. december.

86

Mogens Jensen sælger sin gård i Blenstrup til Svend Kou.
1. Viborg stifts registratur (1540erne):

remdeles et latinsk brev, som lyder, at Mogens Jensen har solgt og skødet
Svend, som kaldes Kou, sin gård i Blenstrup. Givet 1348 på første
(ting)1) efter St. Thomas’ dag.

F

2. Viborg stifts registratur (1574):

-tit skøde på latin på en gård i Blenstrup. År 1348.
1) mgl. i registraturen.

1348. 31. december. Avignon.

87

Pave Clemens 6. udnævner abbeden i St. Michaelisklostret i Lüneburg og dekanerne
ved St. Andreaskirken i Verden og St. Blasiuskirken i Braunschweig til værneherrer
for biskop Henrik af Slesvig i fem år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner abbeden i St. Michaelisklostret i borgen Lüne
burg, Verden stift, og dekanerne ved St. Andreaskirken i Verden og
St. Blasiuskirken i Braunschweig, Hildesheim stift, hilsen.
Dertil har Gud sat os (------ gyldighed efter fem års forløb. Givet
i Avignon den 31. december i vort syvende pontifikatsår.

T

1) for de forkortede formler se DRB. III 2 nr. 180.

[1348. Omkring 31. december]1).
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Staden Rostock besvarer kong Valdemar 4. Atterdags brev af [1348] 23. november
angående dens lensforhold.

Nr. 88
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Koncept i Rostock,

i bønfalder i ydmyghed om, at det ikke lægges os til last, og at det
bliver os tilgivet, at vi ikke tidligere har tilskrevet Eder, stormægtige
konge, et bestemt og endeligt svar på Eders brev til os angående vor herre
af Mecklenburg, hvilket brev vi har modtaget i ærbødighed; thi vi kalder
Gud til vidne på, at det ikke er vor skyld, men at det beror på, at vi på
grund af krigene mellem landene2) og farerne3) på havet ikke nemt4) har
kunnet komme i personlig forbindelse med vor herre, hertug Albrecht af
Mecklenburg. Vi erklærer over for Eder, høje fyrste, at vi er fuldstændigt
uvidende om, til hvilket land og med henblik på hvilket land vor herre af
Mecklenburg er blevet nobiliteret5), på hvilken måde han er blevet det,
og om han agter at ophæve forbindelsen med Eder og vende sig til andre
herrer, eftersom vi aldrig er blevet kaldet eller opfordret hertil6). Vi vil
dog med Guds hjælp og efter evne sikre os vel i denne sag over for Eder
og Danmarks riges krone og over for vor herre, hertugen af Mecklenburg,
således som det sømmer sig og bør sig. Hvad fremdeles det angår, at I
skriver, at vor fornævnte herre til Mecklenburg har forskaffet og gjort
Eders riges krone skade og altid har været Eders modstander og ikke har
ydet Danmarks riges krone den tilbørlige tjeneste, således som han var for
pligtet til, svarede vor herre os, at han i alt dette er uskyldig, lige som han
er og vil være rede til at bevise sin uskyld, på hvad måde han end retsligt er
forpligtet til at gøre det, og alle de tjenester, som han med rette skulde og
skal yde Eder og kronen i overenstemmelse med ordlyden af det brev7),
som den stormægtige fyrste, herr Kristoffer, salig ihukommelse, Eders
fader, forhen Danmarks konge, har givet ham herom, har han ydet fuldt
ud.8). Endvidere, med hensyn til, at vi, således som I har bedt os om i
Eders brev, skulde undlade at yde understøttelse i levnedsmidler og andre
ting til vor herre af Mecklenburg, svarer vi i ydmyghed, at vi i overens
stemmelse med Eders nævnte længst afdøde faders og hans råders og
vasallers befaling, råd og klare tilslutning9) har ydet den høj bårne mand
herr Henrik af Mecklenburg, salig ihukommelse, fader til herr Albrecht,
nu hertug af Mecklenburg, og I0) samme herr Albrecht mandsed, således
som retten kræver, og eftersom I senere har erklæret dette for godt og gyl
digt og tilstået samme herr Albrecht nævnte stad og land Rostock, således
som I bestemte at tilskrive os i Eders brev, kan vi ikke med vor ære i behold
på nogen måde nægte ham, at vi i henhold til vor aflagte troskabsed efter
stadens evne skal og er forpligtet til at yde ham alt, hvad der tager sigte

V
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på hans fordel, tarv og gavn, og vi nærer fuld tillid til og håber bestemt, at
vi ikke på noget punkt krænker Eder, nådige fyrste, heri, og at vi ikke af
den grund skal savne Eders værn og befordring, men snarere med rette
erhverve os prisværdigt vidnesbyrd om troskab og gode tjenester hos Eder,
kongelige majestæt. Hvad fremdeles det angår, at vi skulde yde Eder sik
kerhed imod, at I og Eders mænd udsættes for farer fra vor stad Rostock
og havnen, meddeler vi Eder til svar11), at vi, hvis vor fornævnte herre til
Mecklenburg eller nogen i hans sted og i hans navn med skib eller på anden
vis agter sig til vor stad eller vor havn Warnemünde eller ønsker at drage
bort derfra, på ingen måde på hæderlig vis vil kunne nægte ham og hans
dette, men vi vil efter evne tilsikre Eder, at der ikke som følge heraf vil
blive påført Eder eller Eders mænd tab fra vor eller vore mænds side, med
mindre vi giver Eder varsel tilstrækkeligt betids, i hvilket tilfælde vi med
Guds milde hjælp vil kunne handle med vor ære i behold. Derfor bønfalder
vi Eder i skyldig ærbødighed og ydmyghed om, høje fyrste og stormægtige
konge, at I vil værdiges at have for øje og tage hensyn til, at Danmarks
rige i længst forgangen tid — o, ve — var hensat i en farlig og meget ulyk
kelig tilstand, og at vi har udstået talrige farer på ejendom, liv og gods til
genskabelse af Eders rige og for at bringe Eder hjælp, en hjælp, vi ofte har
ydet og ofte yder13), og stadig vil vi ikke tøve med at gøre alt, hvad vi kan,
for den gode fred og Eders og Eders riges vel. Og lad det ikke mishage
Eder at bevare fred med vor herre, hertugen af Mecklenburg, når vi med
al vor støtte vil tilskynde denne til at bevare fred med Eder. Vi beder
også om, at I og Eders mænd vil værne vore borgere, der besøger Eders
riges lande, når de ankommer og når de atter drager bort, og at I vil yde
dem og deres gods beskyttelse over for Eder og alle, der ønsker at gøre eller
undlade at gøre noget for Eders skyld. Hertil tror vi, at I med rette er
forpligtet, eftersom14) vi i troskab modarbejder Eders vanry og arbejder
for Eders gavn, og eftersom vi ikke har gjort os fortjent til eller tilstræber
andet end det tilsvarende hos Eder14). Vi beder Eder tilskrive os Eders
nådige svar herom med nærværende brevviser.
1) jf. Valdemars henvendelse, nr. 78. Albrecht vides at have været i Rostock 1348
31. december, Mekl. UB. X nr. 6898. — 2) Albrecht var i slutningen af året 1348 i krig
med grev Otto af Schwerin og junker Nicolaus af Werle, jf. W. Strecker, Die äussere
Politik Albrechts II, 59. — 3) rettet fra de vitterlige farer. — 4) rettet fra i sikkerhed. —
5) hermed sigtes til Albrechts ophøjelse til hertug 1348 8. juli af kejser Karl 4., jf. nr. 78,
note 1—2. Kejserens lensbrev nævner iøvrigt ikke Rostock. — 6) d.v.s. til at hylde
Albrecht og anerkende et ændret forhold til Albrecht og til Danmark. — 7) DRB. II 10

Nr. 89
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nr. 124. — 8) herefter tilføjet, men igen slettet således som enhver kan indse, der har adgang
til at se det eller hører det læse. — 9) jf. genbrevet DRB. II 9 nr. 20. — 10) herefter slettet
senere. — 11) dette punkt nævnes ikke i Valdemars brev; en fornyet henvendelse ligger
rimeligvis bagved. — 12) herefter slettet og indbyggere. — 13) herefter slettet for at I ikke
skulde holdes uden for Eders arv, Danmarks rige, — 14—14) rettet fra eftersom vi ikke har gjort
os fortjent til andet hos Eder og Eders mand.

1348.

89

Grev Henrik 2. af Holsten stadfæster sin fader grev Gerhards godkendelse 1333
af et skøde til Svendborg franciskanerkloster.
Referat af Peder Olsen (omkr. 1530).

1333 blev flere jordlodder erhvervet af klostret med grev Gerhard af
Holstens samtykke, og i 1348 stadfæstede hans søn Henrik, ligeledes
greve af Holsten, sin faders handling.

I

1348.

90

Biskop Jakob af Roskilde stadfæster Næstved St. Peders klosters privilegier.
Næstved klosters registratur (1328).

iskop Jakob af Roskilde gør ligesom Henrik, der er nævnt ovenfor1).
1348.

B

1) refererer til biskop Henriks privilegium af 1354 u.d.
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1348.

Jens Mikkelsen oplader sit gods i Skovsrod.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve 1606).

ens Mikkelsens latinske brev, hvormed han oplader sit gods i Skovsrod.
Givet 1348.

J

1348.

92

Palle Mouridsen skøder to gårde i Ovdal samt gods i Alling og Låsby.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve 1606).

ndvidere Palle Mouridsens skøde på to gårde i Ovdal med mere gods
I i Alling og Låsby. Givet 1348.

E
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1348 u. d., ÆA. I 246. M 65 se 1398 u. d.

1348.

93

Biskop Peder af Viborg med flere bevidner, at Peder Nielsen, sognepræst i Blistrup,
skænkede gods i Hasseris og Klattrup til Vor Frue kloster i Ålborg.
Ålborghus' registratur (1573).

rev af biskop Peder af Viborg og af nogle kanniker, at herr Peder Niel
sen, sognepræst ved Blistrup kirke, gav en gård i Hasseris og en halv
gård i Klattrup, som var pantsatte til ham, til Vor Frue kloster, da han
lå på sit yderste. År 1348.

B

1348.

94

Niels Bratse skøder gods i Helbæk (til bispen i Viborg?).
Viborg stifts registratur (1574).

t tingsvidne af Viborg landsting om, at Niels Bratse har bortskødet alt
sit gods i Helbæk. År 1348.

E

1348.

95

Peder, præst i Vittskovle, skøder gods i Gønge- og Gærdsherred til ærkebiskop
Peder af Lund.
Lundegårds registratur (1577).

kødebrev af herr Peder, præst i Vittskovle, givet ærkebiskop Peder af
Lund på alt hans rørlige og urørlige gods i Bjårrdd i Håglinge sogn i
Gøngeherred og i Ollestorp i Gærdsherred. Givet 1348.

S

1348.

96

Henning Foged kvitterer Henrik Barsebek for tre åbne breve angående Radstrup.
Antvorskov klosters registratur (1607).

enning Foged bekender at have modtaget tre åbne breve af Henrik
Barsebek for 22 skilling lybsk, og fornævnte breve vedrører Radstrup
gods og ejendom. År 1348.

H

3. Række. III. — 5

Nr. 97

1348
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1348.

66

Peder Lykke skøder et bol jord i Hejninge til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

p

JL eder Lykke gav og skødede et bol jord i Hejninge til klostret. År 1348.
1348.
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Peder Lykke skanker § gårde i Hejninge til Antvorskov kloster for sin årtid.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ornævnte Peder Lykke gav og skødede endvidere til Antvorskov kloster
sit gods i Hejninge, nemlig først to bol jord, endvidere seks øre korn,
fremdeles to øre korn, fremdeles otte ørtug korn og endvidere sammesteds
to øre korn, for sin årtid. År 1348.

F

1348, ÆA. IV 6, se 1398 14. april og 19. juni.
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1348.

Peder Mortensen kvitterer Arnold v. Vitzen for 200 lødige mark.
Maribo klosters registratur (1624).

eder Mortensens kvittering til Arnold v. Vitzen på 200 lødige mark.
1348.

P
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1348.

Henrik Jonsen skøder sit gods i Forsinge til Godskalk Henriksen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

enrik Jonsens skøde, givet Godskalk Henriksen på hans gods i For
singe. 1348.

H
101

1348.

Oluf Jensen af Tystofte pantsætter gods i Hesselby til Niels Urne.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

luf Jensen af Tys toftes pantebrev til Niels Urne på gods i Hesselby
for syv mark lødigt sølv. 1348.

O
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1348.

102

Tyge Rud pantsætter alt sit gods i Tuse herred til Jakob Basse.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

yge Rud1) har pantsat Jakob Basse alt sit gods i Tuse herred. 1348.
På latin.

T

1) jf. hertil i samme registratur (rimeligvis fra en vidisse 1401): Tyge Rud har pantsat
noget gods til Jakob Basse, hvilket ligger i Gislinge, Kundby og Sandby. Givet 1401.
På latin.

[1348?].

103

Herr Niels Knudsen giver biskop Jakob af Roskilde fuldmagt til at stifte et alter.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

err Niels Knudsens fuldmagt, givet til biskop Jakob af Roskilde, til
på hans vegne at stifte et alter på Sjælland, hvortil han giver ham 30
mark lødigt sølv, for hvilke han pantsætter ham alt sit gods i Svogerslev.
I3531)-

H

1) registraturens årstal 1353 er forkert, da Jakob var biskop fra 1344—1350. Niels
Knudsen var endnu ikke ridder i 1346, jf. DRB. III 2 nr. 260 og Arhnung, Roskilde
Domkap. Hist. 170—71. Registratoren har måske fejllæst originalens mcccxlviii som
mcccliii, jf. nr. 56.

1348.

104

Biskop Jakob af Roskildes brev om gods til St. Laurentii og Helligkors altre i
Roskilde domkirke.
Registratur over Roskilde kapitels arkiv (17. årh.).

ito1) brev 2 om gods, der er testamenteret til St. Laurentii og Hellig
kors altre. 1348.

D

1) d.v.s. biskop Jakob af Roskildes; forud går et referat af dennes brev af 1344
20. februar, DRB. III 2 nr. 25, jf. Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie 180 note 221.

1348.

105

Jens Nielsen Svej oplader og skøder al sin rettighed i Vrangstrup til kong Valde
mar.
Vordingborgske registratur (1476).
5*

Nr. 106

t348
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rev, at Jens Nielsen, som kaldes Svej, oplader og skøder kong Valdemar
al den del og rettighed, som han havde i gods i Vrangstrup, og som
han fik i arv efter sin hustrus fader, herr Lars Larsen, med al godsets til
liggende. Givet o.s.v. 1348.

B

1348. Ringsted.
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Fru Kristine af Lov, enke efter herr Niels Absalonsen, oplader alt sit gods i Dan
mark og Skåne, men hendes gods i Halland undtaget, til kong Valdemar og kronen
for sine forældres brøde.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at fru Kristine af Lov, herr Niels Absalonsens enke, oplader og
tilskøder kong Valdemar og gennem ham kronen alt sit gods, hvor det
end er beliggende i Jylland, Sjælland, Skåne, Fyn, Falster, Lolland og Møn
og alle andre steder i Danmark — på nær det gods, som hun havde i Hal
land, hvilket hun undtog — til gengæld for brøde og sager, som hendes for
ældre havde forbrudt mod kongen og kronen. For det første på Sjælland i
Hammer herred Lov og Pederstrup; i Bårse herred trediedelen i Bårse by;
i Bjæverskov herred en bondegård i Tårnby; i Fakse herred en gård i Store
Favrby, en gård i Fakse, en gård i Hovby, en gård i Stubberup, en gård i
Rode, en gård i Jørslev, en gård i Store Linde, en gård i Tågerup; i Volborg herred hele byen Lejre, en gård i Allerslev, en gård i Herslev; i Horns
herred hele byen Esbernæthorp, tre gårde i Skuldelev og et bol, som kaldes
Ornum, en gård i Kunderslev, en gård i Hyllinge Vester, i Vejlebytorp en
gård, som kaldes Pærsbybol; i Tybjerg herred en gård i Luderup; i Eggeslevmagle tre gårde, i Stigsnæs to bønder, i Frankerup en gård, i Søtofte en
hovedgård med fem vornede, med alt tilliggende til dette fornævnte gods
uden undtagelse. Givet på landstinget i Ringsted år 1348.

B

1348 og 1353.

107

To pantebreve angående gods i Snesere og i Store Røttinge.
Vordingborgske registratur (1476).

o pantebreve, som hænger ved det foranskrevne brev1) om gods i
Snesere og Store Røttinge. Det ene er givet 1353, men det andet 1348.

T

1) d.v.s. det brev i hvilket Jakob Basse oplader Snesere med mere gods til kronen i
1356.
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[1348] 9.
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Kong Valdemar 4. Atterdag indløser halvdelen af Falster fra brødrene Nicolaus 3.
og Bernhard 2.^ herrer afWerle.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles et brev af to tyske fyrster, der hedder Nicolaus og Bernhard,
brødre og herrer af Werle, som bekender, at kong Valdemar har ind
løst den halvdel af Nykøbing slot og by på Falster med Stubbekøbing samt
halvdelen af øen Falster, som deres fader havde haft i pant, og de bekender,
at de har fået fuld betaling derfor.

F

1) indløsningen skete iflg. sjællandske årbog i 1348, cf. Annales Danici 174 og Rein
hardt, Valdemar Atterdag 165 og 533—34.

1348.

109

Niels Bang skøder sit gods i Skytts herred til Jens Ebbesen.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et skødebrev på latin, at Niels Bang har skødet Jens Ebbesen
alt gods i Bodarp i Skytts herred og al sin rettighed i Skegrie og Vårlinge
mark. I det Herrens år 1348.

F

[1348—64] 9

110

Åge Nielsen af Torstorp oplader et brev på Virke til Jens Ebbesen.
Yngre Kalundborgske registratur (1551)-

remdeles et gammelt brev, der lyder, at Åge Nielsen af Torstorp har
opladt det åbne brev til Jens Ebbesen, hvormed Absalon Pedersen
havde pantsat ham sit gods i Virke.

F

1) i samme registratur findes foruden dette fire andre adkomstbreve for Jens Ebbesen
fra årene 1348 (jf. nr. 109), 1355, 1356 og 1364.

[1348—75] 9

111

Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev på det gods i Brylle og Tommerup som
Odense St. Knuds kloster havde erhvervet fra Tage Kok og Tyge Degn.
Odense St. Knuds klosters registratur i rigsarkivet (1548).

remdeles et skødebrev af Tage Kok på noget gods i Brylle og i Tommerup.

F

Nr. 112

[1348—75]

70

Fremdeles Tyge Degns skødebrev på fornævnte gods Tommerup og i
Brylle.
Fremdeles kong Valdemars låsebrev på fornævnte gods.
1) Tyge Degn er måske identisk med den kannik i Lund af samme navn, der gjorde
testamente 1338 3. sept. (DRB. 2 rk. XII nr. 107). Tage Kok kan ikke identificeres. Efter
al sandsynlighed er låsebrevets udsteder Valdemar Atterdag, selvom det formelt er
muligt, at udstederen kan have været Valdemar 3. (1326—29). Det nævnte gods ligger i
Odense herred, der i 1348 blev indløst fra de holstenske grever.

[1348—75]

112

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer St. Knuds kloster i Odense gods i Vigerslev.
Odense St. Knuds klosters registratur i rigsarkivet (1548).

remdeles kong Valdemars dombrev på samme gods1).
1) jf. DRB. 3 rk. I nr. 107 og 108 Vigerslev ligger i Skovby herred, som Valdemar
1348 indløste fra de holstenske grever, jf. nr. 41 og C. E. F. Reinhardt, Valdemar Atter
dag p. 160.

[1348—75] 9

113

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Odense St. Knuds kloster det gods i Fangel,
som klostret har erhvervet af Jakob Flep.
Odense St. Knuds klosters registratur i rigsarkivet (1548).

remdeles kong Valdemars dombrev på fornævnte gods i Fangel1).
1) jf. DRB. 3. rk. I, nr. 18—19. Fangel ligger i Odense herred, som kong Valdemar
1348 indløste fra de holstenske grever, jf. nr. 112, note 1.
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[1348—1379] 9

Fortegnelse over staden Rostocks usikre tilgodehavender for møllesten.
Original i Rostock.

D

ette er usikre tilgodehavender for møllesten. For det første skylder
herr Albrecht, hertug af Mecklenburg 26 mark for to møllesten.
Fremdeles Henrik Troch fra Slesvig i5x/2 mark i Rostockmønt. . . .

1) Henrik Troch kendes ellers ikke. Albrecht af Meklenburg blev hertug 1348 og
døde 1379.

7- februar 1349
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1349. 26. januar. Avignon.

Nr. 116
115

Pave Clemens 6. tillader biskop Henrik af Slesvig at lade en dertil egnet præst
genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder Henrik, biskop af Slesvig, hilsen og apostolisk
velsignelse.
Vi giver gerne velvilligt samtykke til Dine fromme bønner og indrøm
mer Dig nådigt, hvad der vides at tage sigte på Din fred og ro. Da det nu,
således som det fra Din side er forelagt os, ofte hænder, at kirker og kirke
gårde 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 værdiges at forsyne Dig med et passende middel herimod. Vi imødekom
mer 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 eller 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 26. januar i vort syvende pontifikats
år.

T

1) jf. c. 9 X de consecratione ecclesiae III 40.

1349 2. februar, se nr. 559.

1349. 7. februar.
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Provst Jens Kappelgård i Roskilde erklærer, at Peder Brygger fra Kimmerslev
har erkendt at skylde Tyge Brun, forstander for St. Clara Kloster i Roskilde, 15
skilling grot.
Original i den arnemagneanske samling.

ens Kappelgård, provst i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1349 lørdagen før septuagesima
søndag var en vis Peder Brygger fra Kimmerslev personlig for os og er
kendte i sandhed at skylde nærværende brevviser Tyge Brun fra St. Clara
kloster 15 skilling grot, at betale til denne under straf af banlysning til

J

19, februar 1349

Nr. 117

^2

efternævnte terminer, nemlig til førstkommende St. Mikkels dag med 2 ung
kreaturer og en ko for de 3 skilling grot og til den værdi, og derefter i de næst
følgende 3 år, stadig hvert år til ovennævnte St. Mikkels dag, 4 skilling uden
udsættelse og forhindring. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev. Givet år og dag som ovenfor.
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1349. 19. februar. Middelsom herredsting.

Tingsvidne af Middelsom herredsting om, at Niels Hase og hans søster Ingerd
har skødet deres stedfader Jens Brandsen og deres halvsøskende alt det gods, som
deres moder fru Margrete efterlod sig, undtagen en gård i Vinge, fjerdeparten i Od
samt en toft i Vinkel.
Original i rigsarkivet.

ydeke, præst i Grensten, Peder Jensen af Od, Knud Hågensen, Jens
Å Degn, Palle Nielsen, Jens Høg og Karl Assersen, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1349 torsdagen før apostelen Mathias’
dag var Niels Hase personlig på Middelsom herredsting, hvor han såvel
på sin søster Ingerds vegne som på egne vegne til evig og retmæssig be
siddelse tilskødede nærværende brevviser Jens Brandsen og hans børn,
som han har avlet med fru Margrete, alt det rørlige og urørlige gods, som
samme Jens Brandsen havde erhvervet med samme fru Margrete — salig
ihukommelse — med undtagelse af en gård i Vinge imod nord, en fjerde
del i toften i Od med et hus og med dens andre tilliggender og en toft i
Vinkel med husene sammesteds, hvorpå en vis Jakob Pedersen bor,
hvilket tilkom dem som deres mødrene arv, og han erkendte fuldt ud at
have fået alt godsets løsøre. Dette skete i nærværelse af Ove Trige, som
stadfæstede det hele, således som det allerede er omtalt. Og dette har vi
set og hørt, og vi erklærer det med sandhedens ord, idet vi hænger vore segl
under dette brev til vidnesbyrd. Givet ovennævnte år, dag og sted.

L
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1349. 22. februar.

Gunhild, enke efter Jens Nielsen af Klagstorp, erkender at skylde Kristine, enke
efter Jens Nielsen af Torup, 20 mark skånsk, for hvilke hun forpligter sig til at ind
løse det gods i Musthusæ, som Kristine har pantsat til Peder Bagge.

22. februar 1349
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Nr. 119

Original i det svenske rigsarkiv.

unhild, enke efter Jens Nielsen af Klagstorp til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg i sandhed står i
skyld og gæld til nærværende brevviser fru Kristine, enke efter Jens Nielsen
af Torup, for tyve mark nye skånske penge; jeg forpligter mig og mine
arvinger til for disse penge ubetinget inden nu førstkommende Mikkelsdag
at indløse samme fru Kristines gods i Musthuse, som hun har pantsat til
Peder Bagge eller hans arvinger for tyve mark nye skånske penge. Yder
ligere forpligter jeg mig og mine arvinger til, at jeg på ingen måde skal be
fatte mig med nævnte gods i Musthuse, før dette gods lovligt er blevet ind
løst af mig eller mine arvinger for de nævnte tyve mark nye skånske penge.
Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende mine elskede
sønner Peder Jensen og Aleksander Jensen hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1349 fastelavns søndag.

G

1349. 22. februar.

119

Biskop Niels af Odense stadfæster sin forgænger biskop Peders henlæggelse af
Særslev kirke til skolemesterembedet i Odense.
Afskrift i Odensebogen.

roder Niels, af Guds miskundhed biskop af Odense, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev stadfæster nedennævnte henlæggelse af
St. Nicolai kirke i Særslev, til hvilken den fulde patronatsret har tilkommet
og tilkommer os og ingen anden end vore forgængere eller efterfølgere, og
som vor forgænger, den ærværdige fader i Kristus herr Peder — god ihu
kommelse — med samtykke af sit kapitel og af den ærværdige fader herr
Esger, ærkebiskop af Lund — from ihukommelse — under dennes visitats
lovmæssigt og på kanonisk vis udtrykkeligt henlagde til skolemesterembedet
i Odense1), idet det er vor vilje, at den skal være gyldig og stå ved magt til
evige tider. Vi befaler sogneboerne der, at de af nævnte kirkes indtægter
og indkomster skal svare den til enhver tid værende skolemester og ikke på
nogen måde nogen anden. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1349 på dagen for apostelen St. Peters
dag in cathedra.

B

1) jf. DRB. II 5 nr. 302.

8. marts 1349

Nr. 120

1349 1. marts Avignon, Acta Pont. I 162 nr. 366.

Brevet medtages ikke, da det drejer sig om et pavebrev, ved hvilket ærkebispen og
kirken i Riga anbefales til kong Magnus' bevågenhed, I afskriften i de pavelige
kopibøger findes titlen »Magnus, konge af Danmark og Sverige«, hvilket må bero
på en lapsus.

120

1349. 8. marts.

Odo Reiner, kæmner i Deventer, udbetaler 13 mark 8 skilling til kongen af Dan
marks (kammer) mester.
Odo Reiners kæmnerregnskab i Deventer byarkiv forår 1349.

remdeles på søndagen Reminiscere til kongen af Danmarks (kammer)mester1) nemlig gennem magistraterne2), 13 mark 8 skilling.

F

1) forlægget har magistro regis Dacie. — 2) forlægget har scabini, d.v.s. de øvrigheds
personer, der fortrinsvis beskæftigede sig med retslige sager.

121

1349. 15. marts. Priwall.

Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn slutter forbund med hertugerne Albrecht 2.
og Johan af Mecklenburg mod kong Valdemar 4. Atterdag og hans tilhængere.
Original i Schwerin.

i Johan, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn, erkender og
bevidner offentligt med dette brev, at der er truffet aftale mellem på
på den ene side Albrecht og Johan, hertuger af Mecklenburg, herrer i
Stargard og Rostock, vore kære onkler og ædle mænd, og på den anden
side os, om at vi skal være deres, og de vore hjælpere i alt, både i de tyske
og i de danske lande, imod kong Valdemar af Danmark og alle hans
hjælpere. Og vi skal have fuldmagt på deres vegne og de på vore vegne til at
indgå mindeligt forlig eller træffe retsafgørelse mellem os og fornævnte
konge, fra nu afog til otte dage efter næstkommende St. Valborgs dag. Frem
deles, i fald vi ikke udsoner os inden denne tidsfrist, så skal vi ikke have
nogen fuldmagt til at træffe aftale, forhandle eller indgå forlig med kongen
uden fuldstændig tilslutning og samtykke fra vore fornævnte onkler, her
tugerne Albrecht og Johan. Ligeså skal de til gengæld holde det overfor
os. At alt dette skal overholdes stadigt og fast, det har vi lovet i troskab og
til bekræftelse hængt vort segl under dette brev. Denne aftale er truffet år
1349 efter Guds fødsel, på Priwall, tredje søndag i fasten.

V

75

22. marts 1349

Nr. 123

1349. 21. marts.

122

Jakob Karlsen af Højby pantsætter sit gods i Højby til Jakob Mus for 41 mark
sølv og 2 mark korn.
Original i rigsarkivet.

akob Karlsen af Højby til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brev
viser, den velbyrdige mand Jakob kaldet Mus for 41 mark sølv i gode og
gængse groter fra Tours og i sterlinger, samt for 2 mark korn, hvorfor jeg
med dette brev pantsætter ham alt mit gods i Højby med agre, enge,
græsgange, skove, fiskevande og alle dets øvrige tilliggender, ved hvilket
navn de end nævnes, at råde frit over til sit brug, således at jeg eller mine
arvinger skal indløse det til førstkommende St. Valborgs dag fra ham eller
hans arvinger for den omtalte sum, på det vilkår, at samme Jakob Mus
årligt skal oppebære frugten og afgiften af nævnte gods, og i det år, da jeg
indløser nævnte gods, skal samme Jakob frit oppebære og modtage såvel
frugten af sin udsæd som afgiften af det fornævnte gods uden nogen hin
dring eller indsigelse, og uden at det på nogen måde afregnes i gældens
hovedstol, indtil nævnte gods lovligt bliver indløst; dette forudsat, at jeg i
det år, da jeg vil indløse nævnte gods ikke skal modtage penge til låns dertil,
men jeg skal fremskaffe pengene af min egen formue og af mine egne
midler, ej heller skal jeg overlade til andre end mig selv og mine arvinger
at indløse samme gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Peder Grib af Nykøbing,
Mikkel Skåning og Narve, præst i Egebjerg. Givet i det Herrens år 1349 på
den hellige abbed Benedikts dag.

J

1349. 22. marts.

123

Peder Grubbe af Ordrup erklærer at have forpagtet det bol jord i Lyngby i Flakke
bjerg herred, som hans moder, fru Elisabeth, har skødet til Agnete kloster i Roskilde.
Original i rigsarkivet.

eder, kaldet Grubbe, af Ordrup, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
I skal vide, at jeg af de fromme søstre i St. Agnete kloster i Roskilde, Elisa
beth Pedersdatter og Cecilie Nielsdatter, har modtaget deres gods i Lyngby

P

Nr. 124

23. marts 1349
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i Flakkebjerg herred, nemlig et bol jord, som en vis Peder Siaksen bor på,
i forpagtning fra førstkommende St. Mikkels dag og de tre nærmest føl
gende år for en halv mark korn, som jeg årligt skal give dem af det nævnte
gods, hvorfor jeg med dette brev erkender, at jeg ikke har nogen besiddel
ses- eller pantsætningsret i ovennævnte gods, men at det, når de nævnte
tre år er forløbet, skal tilfalde samme St. Agnete kloster og frit vende
tilbage til dets forstanders rådighed, således som min elskede moder fru
Elisabeth har skødet det og fuldstændigt opladt det på Sjællands landsting.
Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1349 midfastesøndag.

124

1349. 23. marts. Hjortholm.

Biskop Jakob af Roskilde forbyder under trusel af banlysning, at nogen fælder
træer i Sorø klosters skove uden abbedens tilladelse.
Afskrift i Sorøbogen.

akob, af Guds miskundhed biskop af Roskilde, til alle, der ser dette
brev, hilsen med Gud.
Vi forbyder bestemt under banlysnings straf, at nogen drister sig til i
egen person eller ved andre at fælde træer i de skove, der hører til Sorø
kloster, uden efter anvisning og bemyndigelse af abbeden i nævnte kloster
eller af den, der repræsenterer hans myndighed, hvis han vil undgå for
nævnte straf. Givet i Hjortholm under vort segl i det Herrens år 1349 man
dagen efter midfastesøndag.

J
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1349. 6. april. Ribe.

Biskop Peder af Ribe, ridderne Klaus og Henneke Limbæk samt væbneren Tyge
Østen vidimerer Markvard Stoves gældsbrev til Henrik Pedersen af 1337 29. sep
tember.
Afskrifter efter dansk oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

eder, af Guds nåde biskop af Ribe, Klaus og Henneke Limbæk, riddere,
samt Tyge Østen1), væbner, ønsker alle, der ser dette brev, evig salig
hed i Herren.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi har set den velbyrdige mand
Markvard Stove den ældres brev, som er uforfalsket, ufordærvet og i alle
henseender ubeskadiget, og som i sit indhold ord til andet lyder, som her

P

i g. april 1349
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Nr. 127

efter følger: Jeg Markvard Stove den gamle ønsker alle (o,s,v, = DRB.
2, rk. XII nr. 46). Vi erklærer, at vi har set og læst dette brev, som foran
skrevet står. Givet i Ribe under vore segl, år 1349 dagen efter palme
søndag.
1) et andet forlæg har Ossen.

1349. 16. april. Middelsom herredsting.
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Tingsvidne af Middelsom herredsting om, at Niels Hase og hans søster Ingerd
har skødet Jens Brandsen alt det gods, som deres moderfru Margrete efterlod sig med
undtagelse af en gård i Vinge, fjerdeparten i Od samt en toft i Vinkel.
Original i rigsarkivet.

eder Vendelbo, Torkil, fordum provst ved kirken i Viborg, Lydeke,
præst i Grensten, Esbern, præst i Vindum, Niels Jensen, Peder Jensen,
Jens Degn, Esbern Nype, Jens Høg og Karl Assersen, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide1), at i det Herrens år 1349 torsdagen efter påske godtgjorde
nærværende brevviser Jens Brandsen på Middelsom herredsting i sandhed,
og alle de tingsøgende aflagde fyldestgørende vidnesbyrd om, at Niels
Hase og Ove Trige på samme ting erkendte, at samme Niels Hase og hans
søster Ingerd som fuld mødrene arv efter deres moder, fru Margretes død —
salig ihukommelse — havde fået en gård i Vinge imod nord, fjerdeparten
i Od og en toft i Vinkel med huse, hvorpå Jakob Pedersen bor. Ydermere
skødede samme Niels Hase dels på søsterens og dels på egne vegne nævnte
Jens Brandsen alt det øvrige rørlige og urørlige gods, som nævnte fru
Margrete efterlod sig, at besidde sammen med sine børn med rette evinde
lig, idet han på egne og sin altnævnte søsters vegne lovede, at samme Jens
og hans arvinger skulde være fri og fuldstændigt undtaget for noget nyt
skifte efter moderens død. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

P

1) jf. nr. 117.

1349. 19. april.
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Erik Abeisen pantsætter gården Tornskov til Henneke Barnefader for g mark
sølv.
Afskrift i Løgumbogen.

Nr. 128

21. april 1349
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rik, søn af ridderen herr Abel, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed har
pantsat nærværende brevviser Henneke Barnefader alt gods, rørligt og
urørligt, i Løgum sogn, som fordum tilhørte min elskede fader, ridderen
herr Abel, nemlig en gård kaldet Tornskov, som årligt svarer en halv mark
rug og to øre havre i afgift, og to landbosteder, fordum liggende til nævnte
gård, som årligt svarer 12 høns i afgift, hvilket til hver en tid kan indløses
for 9 mark lødigt sølv i rede penge, nemlig i gode og gængse groter fra
Tours, i lybske penninger eller sterlinger, og ikke i anden mønt, på den
nærmeste tingdag før apostelen St. Andreas’ dag1) i Løgum eller et andet
sikkert sted, hvor han måtte kunne modtage nævnte penge. Af dette gods
skal samme Henneke eller hans rette arvinger oppebære alle afgifter til
eget brug, uden at disse på mindste måde af os skal afregnes i gældens ho
vedstol, indtil nævnte gods af mig fuldstændigt frigøres og indløses fra samme
Henneke eller hans rette arvinger på den imellem os fastsatte og til
føjede betingelse, at i hvilket som helst år jeg eller mine arvinger indløser
nævnte gods fra samme Henneke eller hans rette arvinger omkring apostelen
St. Andreas’ dag, skal samme Henneke Barnefader oppebære alle afgifter
for samme år til sit brug, uden at de, som før nævnt, på mindste måde af
os skal afregnes i gældens hovedstol. Ydermere forpligter jeg mig udtrykke
ligt med dette brev til at frigøre og hjemle nævnte gods for krav fra mine
arvinger og fra hvem som helst, idet ethvert bedragerisk kneb skal være
fjernt og udelukket. Givet under mit segl tillige med Erik Sortes segl, som
med dette brev udtrykkeligt forpligter sig til at godkende og bekræfte alt
det ovenstående, i det Herrens år 1349 på søndagen Quasimodogeniti.

E

1) 30. november.
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1349. 21. april. Soderkoping.

Godsvend Byteroff sælger i2 / 3 o tting i Sjovalla i Å sogn, Linkoping stift, til herr
Niels af Malmø, kannik i Lund.
Original i Uppsala universitetsbibliotek.

odsvend Byteroff til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Det skal med dette brev være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nu
værende, at jeg har overladt den hæderlige mand, herr Niels af Malmø,

G

2i. april 1349
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Nr. 129

kannik i Lund, ix/2 otting og 7é otting i Sjovalla by i Å sogn i Linkoping
stift med samtlige tilliggender til dette gods, alle og hvert enkelt, nemlig
agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, huse, indenfor gærde og udenfor,
tørt og vådt, nært og fjernt, aldeles intet undtaget, med hvilken benævnelse
det end benævnes, med købs adkomst for 160 mark i gængse penge, idet jeg
sætter ham og hans arvinger i korporlig besiddelse af fornævnte gods, som de
skal kunne besidde, sidde inde med, mageskifte og råde over til deres brug,
ganske som de ønsker, fri for krav, tynge eller besvær af enhver art fra min
eller mine arvingers side. Til større vitterlighed herom er segl tilhørende de
velbyrdige og gode mænd, herrerne Lars Karlsson, ridder, Peder, provst ved
hospitalet i Soderkoping og magister Sune, skolemester sammesteds, samt
væbnerne Sune Håkonsson, Johan Petersson, Gudmund Clemensson og Karl
Ruth, forskialaman1} for denne handling, samt vidnerne, kaldet fastæ,
nemlig Sigmund af Kummelby, Inge Syllason, Åge Spiut, Tideke Fredags
son, Johan Kastel, Henneke Swart og Ødolf Unga, rådmænd og borgere
i Soderkoping tillige med fornævnte bys segl hængt under dette brev.
Givet i Soderkoping i det Herrens år 1349 tirsdagen efter den søndag, på
hvilken der synges Quasimodogeniti.
1) originalen har “forskiluman”, d.v.s. den mand, der indenfor svensk retsområde
førte ordet for “fasterne”, d.v.s. de mænd, der bevidnede en jordoverdragelse på tinge,
jf. Hammarstrøm 207.

1349. 21. april. Daler.
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Biskop Peder af Ribe stadfæster overenskomsten af 1278 mellem klostret i Løgum
og bønderne i Daler sogn angående tiendeydelsen.
Afskrift i Legumbogen.

eder, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen
med alles frelser.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1349 tirsdagen før den hellige
evangelist Markus’ dag mødte herr Thomas, abbed i Løgum kloster, per
sonligt for os i Daler kirke og overrakte os i nærværelse af mange gode sogne
folk sammesteds et brev af denne ordlyd: Tyge, af Guds nåde biskop af
Ribe (o.s.v. = DRB. II 2 nr.321). Vi stadfæster omtalte bestemmelse og
overenskomst efter ansøgning af nævnte abbed og sognefolk og med deres
enstemmige samtykke ved ordlyden af dette brev. Givet ovennævnte år,
sted og dag.
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1349. 22. april. Århus.

Biskop Svend af Århus overdrager kapitlet i Århus al bandret i sit stift.
Afskrift i Århusbogen.

vend, af Guds nåde biskop af Århus, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Skønt alles skaber, alle tings herre, har villet, at der skulde ydes ham tje
neste af alle skabninger og uden forbigåelse af nogen rang har fastsat, at
alle skulde gøre knæfald og bøje sig for ham1), har han dog i sit forsyn ved
særlig gunst indsat præster og tjenere af Levi stamme2) ved sit hellige alter,
som for deres og folkets ufrivillige forseelser3) skulde ofre ham kærkomne
gaver og forrette ofringer til hans forsoning, men da han nægtede dem
rebning4) sammen med de andre stammer, henlagde han som deres lovlige
andel til evige tider alle tiender, førstegrøder, ofre og alle gaver5), som
fordeltes således blandt de enkelte, så at de mest fremragende efter forud
gående udregning oppebar de største indtægter og de laveste de mindste.
Belært af hans eksempel, som ved sin styrelse af alle ting også har sat os i
spidsen for vort stift, stræber vi efter at overvåge Guds og domkirkens ære
og lægge vægt på deres tarv, som tjener sammesteds, i det omfang det til
lades os ved hans nåde, thi vi anser det — først og fremmest for at guds
dyrkelsen og gudstjenesterne kan øges — for sømmeligt, at vor kirkes kan
niker, som skal styre og værge den sammen med os, har et agtværdigt og
sømmeligt underhold og nyder større fordel, idet de er mere ansete tjenere
end andre gejstlige i kraft af den rang og værdighed, som moderkirken,
det større kirkesamfund, indtager. Og derfor overdrager vi ved dette brev
og ved denne forordning, som skal have gyldighed til evig tid, vort elskede
kapitel i Århus al vor rettighed, som kaldes bandret, lige som vi efter for
udgående omhyggelig overvejelse med dette vort elskede kapitel, fra nu af,
under påkaldelse af Guds navn og med dette kapitels enstemmige samtykke,
giver og frit oplader dem denne rettighed med alle indkomster, der hid
rører derfra i hele vort stift, at fordele som håndpenge mellem de kanniker,
som deltager i gudstjenesterne i nævnte kirke i Århus, i overensstemmelse
med samme kirkes fornuftige anordning og i henhold til, hvad vor for
nævnte rettighed og de indkomster, der hidrører derfra, andrager; thi det
er sømmeligt, at de, der bærer dagens byrde og hede6), skal mærke tilvæk
sten i den rigelige frugt; denne betingelse vedføjes, at vore nævnte kanniker
tirsdagen næst efter palmesøndag hvert år skal højtideligholde en årtid
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for alle vore forgængere, biskopperne i Århus, og på denne dag give og
redeligt udbetale fem skilling sterling til de fattige peblinge og til andre
fattige, lige så meget til de kanniker, der deltager i denne årtids messe og
vigilier, og en tønde traveøl eller dens værdi til vikarerne. Men efter vor
død skal de ligeledes årligt fejre årsdagen for vor bisættelse, idet de på til
svarende måde skal højtideligholde messe og vigilier og bortskænke en
materiel belønning, nemlig een mark sølv, at fordele evindeligt på samme
måde og til de samme personer som ovenfor, således som de vil stå til an
svar herfor for den højeste dommer. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort
segl sammen med vort elskede kapitels segl hænge under dette brev. Givet
i Århus i det Herrens år 1349, onsdagen næst før evangelisten Markus’ dag.
1) jf. Rom. 14,11. — 2) jf. 4. Mos. 3,6. — 3) Hebr. 9,7. — 4) en middelalderlig
opfattelse af 5. Mos. 18,1 — 5) jf. 4. Mos. 18,6-13 og 21; 3,14 og 45-51.— 7) Math.
20,12.

1349. 22. april. Århus.

131

Biskop Svend af Århus overdrager kapitlet i Århus al bandret i sit stift, der angår
manddrab.
Afskrift i Århusbogen.

vend, af Guds nåde biskop af Århus, (o.s.v. p. 80 indtil l. 11 f.n.) al vor
rettighed med hensyn til manddrab, som kaldes bandret, med alt og hvert
som kan flyde heraf over hele vort stift, dog med undtagelse af vor daglige
husstand tillige med de undergivne, der bor på vore gårde og vort gods, at
fordele som håndpenge (o.s.v. indtil l. 2f.n.) tilvæksten i den rigelige frugt.
Men hvis nogen på grund af sygdom, svaghed eller anden grund ikke kan
fuldføre den ham pålagte faste for manddrab, vil med vor myndighed sam
me kapitel eller en beskikket stedfortræder — vi ønsker nemlig at bebyrde
nævnte kapitels samvittighed med at træffe afgørelse herom — kunne
ændre denne faste til andre fromme gerninger, således som han finder det
mere gavnligt for vedkommendes sjæls frelse, og således som han måtte
ønske at stå til ansvar over for Gud; denne betingelse vedføjes (o.s.v. indtil
slutningen).

S
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De edsvorne og rådmandene i Burg samt hele befolkningen på Femern sværger grev
Johan 3. af Holsten og Stormarn troskab.
3. Række. III. — 6
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Original i rigsarkivet,

i edsvorne og rådmænd i Burg og hele tingsamfundet i landet Femern
erkender og bevidner offentligt med denne skrivelse, at vi med be
tænksomt sind, med endrægtig vilje og tilslutning fra os alle har truffet
den herefterstående aftale med den ædle herre, vor rette herre, grev Johan
af Holsten og Stormarn og med hans rette arvinger, at vi edsvorne, råd
mænd og hele tingsamfundet skal være og til evig tid forblive vor herre grev
Johans og hans nulevende og senere tilkommende rette arvingers tro mænd,
at vi skal hjælpe således som retskafne mænd rettelig skal hjælpe deres
rette herrer, og at vi aldrig skal vende os fra dem eller svigte dem, hverken
frivilligt eller nødtvunget, og vi aldrig skal skilles fra dem ved nogen for
anledning, som man kan udfinde eller udtænke; men at vi og vore efter
kommere evigt skal forblive hos dem og tjene i al troskab som tro mænd
hos deres rette herrer. At vi stadig og fast vil holde alle disse fornævnte
punkter, uden svig, list eller bagtanke, og ikke bryde aftalerne, det lover
vi fornævnte edsvorne rådmænd og tingsamfund på tro og love og i fællesskab
ved dette brev, og til offentligt vidnesbyrd om disse ting er vore segl, landet
Femerns og staden Burgs, hængt ved dette brev, som er givet i samme
stad Burg i året 1349 efter Guds fødsel på den hellige evangelist St. Mar
cus’ dag.

V
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1349. 25. april. Helsingborg.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tager præmonstratenserklostret i Tommerup under sin beskyttelse, fritager det for afgifter til kongen og overlader det sagefaldet over dets undergivne med undtagelse af driftefæ, danearv og vrag.
Vidisse af 1430 15. september i rigsarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi tager nærværende brevvisere, herr abbeden
og det menige konvent af præmonstratenserordenen i Tommerup1) i
Lunde stift tillige med alt deres gods og deres undergivne under vor fred
og beskyttelse til særligt forsvar og overlader dem alt deres gods på landet
frit og undtaget at være for enhver ledingstynge, ombudsmandens krav,
inne, stud og de øvrige afgifter, tynger og tjenester, der hører til vor ret,
og vi tilføjer den særlige nådesbevisning, at alle deres bryder, landboer og
gårdsæder og deres øvrige undergivne med undtagelse af dem, der hører

M

26. april 1349

83

Nr. 135

under havneinddelingen2), for fremtiden skal svare dem og ingen andre
for deres forseelser, såvel fyrretyvemarksbøder som de mindre bøder samt
fredkøb, (dog) med undtagelse afdrift3), danearv4) og det, som kommer af
skibbrud. Derfor forbyder vi strengt under trusel om vor nådes fortabelse,
at nogen af vore fogeder, deres officialer eller nogen anden, hvilken stilling
eller stand han end indtager, vover på nogen måde at fortrædige denne
herr abbed og hans menige konvent eller nogen af deres undergivne mod
ordlyden af dette brev, såfremt han vil undgå vor vrede og kongelige hævn.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Helsing
borg i vor nærværelse i det Herrens år 1349 på evangelisten St. Marcus’
dag.
1) jf. nr. 11. — 2) således gengives prêter hafnas, jf. DRB. II 5 nr. 326 note 1. —
3) d.v.s. driftefæ, der tilfalder kongen, hvis ikke ejeren meldte sig inden år og dag, jf.
Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie 266. — 4) d.v.s. kongens ret til herreløst gods,
jf. Poul Johs. Jørgensen, anførte sted.

1349. 26. april.

134

Katerine, enke efter herr Tord Ambring, overdrager St. Clara kloster i Roskilde
en gård sammesteds for hendes gravsted i klosterkirken.
Original i den arnemagneanske samling.

aterine, enke efter herr Tord Ambring, til alle, som ser dette brev,
- hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg har valgt mit grav
sted i St. Clara klosterkirke i Roskilde, når Gud kalder mig fra dette liv;
derfor overdrager jeg med dette brev samme søstre min gård sammesteds
øst for deres kloster, at råde over til deres brug og at besidde med rette
evindelig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1349, anden søndag efter påske.

K

1349. 26. april. Lübeck.
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Franciskanerne i Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1294 g. oktober.
Original i Lübeckarkivet.

uardianen og hele det menige konvent af franciskanere i Lübeck til
alle, hvem dette brev når, hilsen med fromme bønner i Kristus.
I skal vide, at vi har set og hørt læse et privilegium af den berømmelige
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fyrste, herr Erik, de Danskes og Venders konge og hertug af Estland, salig
ihukommelse, under hans vedhængende ægte og hele segl, hvilket privile
gium var ustreget, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseende
og af denne ordlyd. Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge
(p.s.v.= DRB. II nr, 142). Til vidnesbyrd om, at vi har set og hørt dette,
er vort konvents segl hængt under dette brev. Givet i Lubeck i det Herrens
år 1349 på den søndag, da der synges Misericordia domini.

136

1349. 30. april.

Kong Magnus skænker en gård i Malmø til Bosjø kloster.
1, Skånebrevsfortegnelsen:

Z’ong Magnus’ gavebrev til Bosjø kloster på en gård eller grund i Malmø.
Givet dagen inden apostlene St. Filips og St. Jakobs dag 1349.
2. Registratur i Kammararkivet i Stockholm:

Z*ong Magnus’ gavebrev, givet nonnerne i Bosjø kloster, på en gård i
jl. Malmø på Østergade nær ved søen. Givet 1349.
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1349. 1. maj.

Niels Skrædder, bymand i Slangerup, skøder sin hustrus gods i Gentofte til Oluf
Ebbesen, foged på borgen i København.
Original i rigsarkivet.

iels Skrædder, bymand i Slangerup, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg med dette brev har solgt og skødet alt mit gods i
Gentofte, tilfaldet mig ved arveret med min hustru efter hendes moders
død, til nærværende brevviser, den ærlige mand Oluf Ebbesen, foged på
borgen i København, og at jeg frit har opladt det til ham med alle dets
tilliggender, agre, enge, græsgange, tørt og vådt, med hvilket navn det end
benævnes, at besidde med rette evindelig. Jeg erkender, at jeg af fornævnte
Oluf har modtaget den fulde betaling og købesum for omtalte gods; og jeg
binder mig til i sandhed at hjemle fornævnte Oluf ovennævnte gods mod
krav fra hvem som helst. Tilgengæld for dette fornævnte gods giver jeg med
dette brev min hustru min gård i Slangerup med alt dens tilliggende. Til
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vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl
tilhørende de gode mænd, herr Bo, dekan i København, Jens Bug og Niels
Trapel. Givet i det Herrens år 1349 på apostlene Filips og Jakobs dag.
1349. Omkring 1. maj1)« Lübeck.

138

Henrik Schonenberg, rådmand i Odense, erkender at skylde Tideman v. Münster
60 mark lybsk, som han havde lånt til brug for rådmandene i Odense.
Notits i Lübecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at Henrik Schonenberg, rådmand i Odense
på Fyn, skylder Tideman v. Münster 60 mark i lybske penge, som
skal betales næste St. Jakobs dag2), hvilke samme Henrik erkender, at
Tideman havde lånt ham til brug for rådmændene i Odense.

D

1) datum er anført øverst på siden i håndskriftet. — 2) 25. juli.

1349. 2. maj. Lund.
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Peder Svendsen, kannik og kældermester i Lund, doterer det alter, som han har ladet
opføre i Lunds domkirke.
Afskrift i Lundebogen.

eder Svendsen, kannik og kældermester i Lund, til alle, der får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
For at de troende kristnes fromhed ved Guds nåde kan brænde med
stærkere glød, for at dyrkelsen af Guds navn kan øges ved bedst mulige
gaver, og for at min skrøbelighed kan opnå syndernes forladelse, doterer
jeg det alter, som jeg til lægedom for min og mine forældres sjæle og med
billigelse og samtykke af den ærværdige fader, min herre herr Peder, af
Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, og hans Lundekirkes ær
værdige kapitel har opført i kirken i Lund i den nordlige del af samme
Lundekirke til ære for den hellige, glorrige jomfru Maria, den hellige
apostel Andreas og den hellige martyr Laurentius; jeg doterer det med alt
det nedennævnte gods, som Gud har forundt mig, og som jeg tidligere har
skødet til samme alter, og med dette brev skøder og oplader jeg for evigt
dette samme gods, alt og hvert, til det alter, med virning, bygninger og dets
øvrige tilliggender, nemlig for det første alt mit gods i Vallåkra, som svarer
en værdi af to mark korn i årlig skyld, fremdeles en gård i Härslöv, der
svarer øre korn i årlig skyld, en gård i Fjårestad, hvorpå Bo bor, som i
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årlig skyld skal give fem øre korn, en gård sammesteds, hvorpå Hågen
Hvid bor, som skal give fem øre korn årligt, fremdeles en gård i Ramlosa,
hvorpå Peder Sjællandsfare bor, som skal give fire ørtug korn hvert år.
Det er min vilje, at de betingelser, som er optaget i dette brev, skal over
holdes strengt med henblik på Guds dom, (nemlig) at præsentationen
til dette alter frit og for evigt skal tilkomme herr ærkebiskoppen af Lund,
hvem der end til hver en tid er ærkebiskop, og at den, der til hver en tid
er præst ved alteret, frit og til evig tid skal have rådighed over det fornævnte
gods, og den præst, der forretter tjeneste ved nævnte alter, skal dagligt
højtideligholde en messe ved samme, selv eller ved en anden. Jeg vil også,
at enhver, som efter min død sidder inde med nævnte alter, til højtidelig
holdelse af min årtid i Lundekirkes kor hvert år skal udbetale tre mark og
en øre skånske penge, af hvilke han skal anvise de residerende og de ikke
residerende kanniker, som tager del i vigilierne og messen, 14 øre penge,
vikarerne en halv mark penge, de fattige peblinge i koret to øre penge,
andre fattige to øre penge, Lundekirkes bygningsfond to øre penge, og
klokkerne ved samme kirke en øre penge, og han må ikke uden de nævnte
herrer, ærkebispens og kapitlets samtykke og råd og uden lovlig og tvin
gende grund afhænde noget som helst af det nævnte gods eller på nogen
måde foretage mageskifte med samme. For at alt det ovennævnte skal have
fast og varig gyldighed til evig tid har jeg ladet dette brev bestyrke ved at
vedhænge mit segl og min fornævnte herre ærkebispens og hans Lunde
kapitels segl. Givet i Lund i det Herrens år 1349 dagen før den dag, da det
hellige kors blev fundet, i nærværelse af mange troværdige mænd, gejstlige
og læge, sammesteds.

1349. 16. maj.
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Erland Turesen pantsætter en gård i Everlov til Bennike, kantor i Lund.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

rland Turesen, tinghører i Skåne, giver herr Bennike, kannik i Lund,
I pantebrev på en gård i Everlov i Torna herred, for hvilken han lånte 12
mark og 14 ørtug penge i ny skånsk mønt. Givet lørdagen efter martyrerne
St. Nereus’ og St. Achilleus’ dag 1349.

E

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

inghøreren Erland Turesens pantebrev givet herr Bennike, kantor i
Lund, på en gård i Everlov i Torna herred. Givet 1349.
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5. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

rland Turesen, tinghører i Skåne, erkender at have pantsat en ham
I tilhørende gård, der ligger i Everlov i Torna herred, til kantoren i
Lund, herr Bennike, for en sum penge. Givet 1349.

E

1349. 17. maj. København.

141

Kong Valdemar 4. Atterdag overlader landet Gedser til hertug Erik 2. af SachsenLauenburg.
Original i Gottorp Landesarchiv.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev overlader vort land
Gedser til vor elskede onkel1), herr Erik, af Guds nåde hertug af Sachsen,
tillige med alle de kongelige rettigheder, med hvilke vore forfædre hidtil
frit har besiddet det, idet vi under fortabelse af vor nåde strengt forbyder,
at nogen af vore fogeder eller deres officialer, hvilken stilling eller stand
han end indtager, på nogen måde i denne sag fortrædiger eller besværer
herr Erik selv eller hans foged i modstrid med denne nådesbevisning, der
som de sætter pris på at bevare vor nåde ukrænket og ønsker at undgå vor
kongelige hævn. Givet under vort segl i København i det Herrens år 1349
søndagen næst før Kristi himmelfartsdag.

V

1) Erik 2. var søn af Valdemars moster Elisabeth, datter af Bugislav 4. af PommernWolgast, gift med hertug Erik 1. af Sachsen-Lauenburg.

1349. 22. maj. Avignon.

142

Pave Clemens 6. overdrager magister Simon Odstensson et kanonikat ved kirken i
Lund og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

1 I ^1 vor elskede søn Simon Odstensson, kannik i Lund, magister artium,
JL hilsen og apostolisk velsignelse.
Din boglige lærdom, Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds
øvrige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmildhed. Idet vi
derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig,
som siges at være skolar i teologien, særlig nåde, overdrager vi Dig med
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apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Lund med fuld kanonisk
ret og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende for tiden er ledig i
nævnte kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din dertil lovforme
ligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller
samme befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at
godtage den, reserverer vi den til apostolisk overdragelse til Dig, at over
drage Dig med al ret og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt
vor ærværdige broder, ærkebiskop (Peder), og vore elskede sønner, kapitlet
ved kirken i Lund, og den eller dem, under hvem overdragelsen 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 denne præbende, undtagen efter at have
bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har
villet godtage den. Vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom
skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset den bestemmelse,
der fastsætter kannikernes antal, og alle andre bestemmelser og sædvaner
i denne kirke, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, aposto
lisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om
nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er aner
kendt som kanniker i samme kirke 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 nævnte 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 hvilken
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 og har ventebrev på præbender sammesteds — 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 ærkebiskop og kapitel
eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget
af nævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision
af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at kanonikater og præ
bender i samme kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab
eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller al
anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision
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ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt 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 optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde
ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse gæl
der også), hvis Du ikke kommer 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 et kapellani i kirken i Linkoping. Intet menneske må bryde dette
vort overdragelses-, provisions-, reservations-, forbuds- og bestemmelsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge
dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges
og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Avignon den 22.
maj i vort ottende pontifikatsår.
1) findes også i de pavelige supplikregistre, hvorefter Simon havde søgt om kanonikat
og præbende i Skara, men får bevilling på kanonikat og præbende i Lund.
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Pave Clemens 6. pålægger biskopperne af Linkoping og Våxjb og sakristanen ved
kirken i Avignon at indføre magister Simon Odstensson i et kanonikat ved kirken i
Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore ærværdige brødre, (Peder), biskop af Linkoping, og (Thomas), biskop af Våxjd og vor elskede søn. ., sakristan
ved kirken i Avignon, hilsen og apostolisk velsignelse.
Din boglige lærdom o. s.v. indtil i kirken i Linkoping. Derfor pålægger
vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller
flere andre med vor myndighed skal skaffe samme Simon eller hans be
fuldmægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i nævnte
kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i samme
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 Simon den præbende vi, som ovenfor omtalt, har
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reserveret ham i samme kirke, hvis en sådan dengang, da vi foretog reserva
tionen, var ledig eller senere blev ledig, eller så snart den måtte blive ledig
sammesteds. I skal fremdeles med fornævnte myndighed indføre ham eller
nævnte befuldmægtigede for ham i korporlig besiddelse af fornævnte præbende og dens omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen
og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, ind
komster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende,
uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om samme ærkebiskop 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 bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, udtrykke
ligt og ord til andet omtaler den bevilling, idet I med vor myndighed skal
tugte dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf under udelukkelse
af appel. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 142.
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Magister Jon Nielsen, gejstlig i Lunds stift, ansøger pave Clemens 6. om et kano
nikat og en større præbende ved kirken i Lübeck, skønt han i forvejen besidder kanonikater og præbender ved kirkerne i Lund og Roskilde.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

or magister Jon Nielsen1), gejstlig i Lunds stift, angående et kanonikat
ved kirken i Lübeck og en større præbende ved samme kirke, uanset
den bestemmelse eller sædvane, som efter sigende overholdes i nævnte
kirke, at en kannik ved samme kirke ikke kan erhverve nogen af de nævnte
større præbender sammesteds, medmindre han først i rækkefølge, trin for
trin efter sin anciennitet har siddet inde med de mindre præbender i denne,
og (uanset) alle andre bestemmelser og sædvaner, der strider herimod,
selv om de er bekræftede ved ed o.s.v.2), eller at han besidder kanonikater
og præbender ved kirkerne i Lund og Roskilde, hvis frugter, indtægter og
indkomster ikke overstiger en årlig værdi af 60 skjoldgylden, som er gyldige
i vekselstuerne3), og med alle andre ‘uanset’ o.s.v.2) — Bevilget, således som
han soger....... Givet i Avignon den 22. maj i vort ottende pontifikatsår.

F

1) ansøgningen indgives af universitetet i Paris. — 2) jf. formlerne i nr. 142. — 3) af
skriften har in scolis i betydning in schoppis, jf. Du Cange.

23. maj 1349

9i

1349. 23. maj. Avignon.

Nr. 145
145

Pave Clemens 6, overdrager Oluf Pedersen, gejstlig i Roskilde stift, det kanonikat
og den præbende ved kirken i Oslo, der blev ledige ved Brynjulv Haraldsens død.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

r I Hl vor elskede søn Oluf Pedersen, kannik i Oslo, hilsen o.s.v.
-L Din retskaffenheds fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales
til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, kræver, at vi omfatter Din person
med apostolisk gunst og viser Dig nådig gavmildhed. Da altså det kanoni
kat og den præbende ved kirken i Oslo, som afdøde Brynjulv Haraldsen,
kannik med præbende ved samme kirke, besad sammesteds i sin levetid,
for øjeblikket vides at være ledige ved det apostoliske sæde, idet denne
Brynjulv nylig er afgået ved døden ved samme sæde, og da ingen undtagen
vi denne gang kan træffe bestemmelse om dem, fordi vi længe før denne
ledighed særligt reserverede alle kanonikater og præbender og øvrige kirke
lige beneficier, der da var ledige og i fremtiden vilde blive ledige ved
samme sæde, for vor overdragelse og bestemmelse og erklærede det for
ugyldigt og magtesløst fra da af, om nogen med hvilken som helst myndig
hed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i
denne sag2), og da vi fremdeles i betragtning af Dine fornævnte fortjenester
ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk myndig
hed fornævnte kanonikat og præbende, der således er ledige, med fuld
kanonisk ret og med alle rettigheder og tilliggender hertil og giver Dig dem
ved provision, 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 hidtil måtte have forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at
handle anderledes i denne sag, uanset alle bestemmelser og sædvaner
(-------- )(3) frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kano
nikat og præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning
i deres ret til at opnå andre kanonikater, præbender og beneficier; (vor
overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder, biskop
(Salomon), og vore elskede sønner, kapitlet i Oslo eller hvilke som helst
andre (----- -—)3) provision eller anden rådighed af enhver art (---------)3)
i egen person. Intet menneske (---------)3) overdragelses-, provisions- og
bestemmelsesbrev (---------)3). Givet i Avignon den 23. maj i vort ottende
pontifikatsår.
1) omtales også i de pavelige supplikregistre. — 2) jf. en tilsvarende forordning af pave
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Benedikt 12. i c. 13 Extravag. Com. De prebendis III 2. — 3) for de forkortede formler
se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger biskopperne af Hamar og Skara og sakristanen ved kir
ken i Avignon at indføre Oluf Pedersen i et kanonikat og en præbende ved kirken i
Oslo.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore ærværdige brødre (Halvard), biskop af
Hamar, og (Sigge), biskop af Skara, og vor elskede søn, sakristanen
ved kirken i Avignon, hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds fortjenester og dyder o.s.v. indtil1) i egen person.
Derfor pålægger vi (---------)2) med vor myndighed skal indføre samme
Oluf eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af for
nævnte kanonikat og præbende og sammes ret og tilbehør og forsvare ham
efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig besidder er fjernet derfra. I
skal skaffe ham eller nævnte befuldmægtigede på hans vegne anerkendelse
som kannik og broder til samme præbende i nævnte kirke, efter at I
(-------- )2) med fuld kanonisk ret, og I skal sørge for, at der fuldt ud
(---------)2), eller (uanset) om samme biskop og kapitel eller hvilke som
helst andre (---------)2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 145. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
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Pave Clemens 6. reserverer for Torben Gullesson, gejstlig i Linkoping stift, et
kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil ærkebiskoppen af Lund har
overdragelsesretten .
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

r I Hl vor elskede søn Torben Gullesson, gejstlig i Linkoping stift, hilsen
JL o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds øvrige fortjenester
og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd,
bevæger os til at udstrække det apostoliske forsyns højre hånd mod Din
person. Idet vi i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise
Dig en særlig nåde, reserverer vi derfor til apostolisk overdragelse til Dig
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et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvis frugter, indtægter og
indkomster ifølge indtægtsangivelsen2) ikke overstiger en årlig værdi af 25
mark sølv, hvis det er med sjælesorg, men 18, hvis det er uden, og hvortil
vor ærværdige broder, ærkebiskop (Peder) af Lund har ret til overdragelse,
provision, præsentation eller al anden rådighed, hvis et sådant bene
ficium for tiden er ledigt, eller når det bliver ledigt, og Du eller Din dertil
lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at
Du eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dets ledighed, be
slutter at godtage det, at overdrage Dig med al ret og tilbehør efter denne
godtagelse. Vi forbyder strengt samme ærkebiskop at driste sig til også i
tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om dette
beneficium, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller for
nævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage det. Vi erklærer (-------- )3)
uanset om nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt
eller almindeligt brev på, at de skal have provision på dette eller andre
kirkelige beneficier i de egne, (---------)3) 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), uan
set om samme ærkebiskop eller hvilke som helst andre (---------)3), og at
dette eller andre kirkelige beneficier, hvortil (---------)3) særlig omtale
sted. Intet menneske må bryde dette vort reservations-, (---------)3).
Givet i Avignon den 23. maj i vort ottende pontifikatsår.
1) omtales også i de pavelige supplikregistre. — 2) jf. DRB. 3. rk. II nr. 18 note 4. —
3) for de forkortede formler se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Våxjd, ærkedegnen ved kirken i Lund og
sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Torben Gullesson i et kirkeligt bene
ficium, hvortil ærkebiskoppen af Lund har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder, biskop (Thomas) af Våxjd,
og vore elskede sønner. ., ærkedegn ved kirken i Lund, og sakristanen
ved kirken i Avignon, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel o.s.v. indtil1) særlig omtale sted. Derfor
pålægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller
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ved en eller flere andre med vor myndighed efter denne godtagelse skal
sørge for at overdrage og anvise samme Torben et beneficium af denne
art, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret ham, hvis et sådant, da vi
foretog nævnte reservation, var ledigt eller senere blev ledigt, eller når det
måtte blive ledigt. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede
i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte beneficium og dets omtalte
ret (---------)2) og oppebørsler af dette beneficium, uanset alt det ovenfor
anførte, eller (uanset) om nævnte ærkebiskop eller hvilke som helst andre
(-------- )2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 147. — 2) for de forkortede formler se nr. 142.
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Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Clemens 6. om, at han og hans ledsagere
i krigstid må spise mælkemad i fastetiden, og at klostergivne mænd må spise kød ved
hans bord.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders hengivne søn Valdemar, Danmarks konge, bønfalder Eder, hel
lige fader, om, at I værdiges efter formularerne1) at bevilge ham og
hans ledsagere at spise mælkemad i fastedagene i krigstid, og desuden de
klostergivne mænd, der besøger hans bord, at spise kød uanset den sæd
vane eller bestemmelse, der strider herimod. — Lad det ske som i formularerne
R(ogerii)2).

E

1) jf. Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen 343 nr. 158. — 2) se DRB. 3. rk. I
nr. 402 note 3.
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Pave Clemens 6. overdrager efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag Henrik
Vogt et kanonikat og en præbende ved kirken i Verden og ærkedegneembedet i Sottrum,
skønt det er forbundet med sjælesorg.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Henrik Vogt, kannik ved kirken i Verden og ærkedegn i Sottrum i samme kirke, hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os
ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Din person
med apostolisk gunst og vise Dig nådig gavmildhed. Da vi i sin tid i kraft af
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det apostoliske sædes forsyn ønskede at træffe bestemmelse om, hvad der
skulde ske med de kirkelige beneficier, som afdøde Godfred v. Worp,
kannik i Verden, på det tidspunkt besad, når de på en eller anden måde
måtte blive ledige, lod vi, medens samme Godfred endnu levede, nemlig
den 4. september i vort pontifikats sjette år2), disse beneficier reservere
særligt for vor overdragelse og bestemmelse, idet vi erklærede det for ugyl
digt og magtesløst fra da af, om nogen med hvilken som helst myndighed
med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne
sag. Da nu fornævnte Godfred besad et kanonikat og en præbende i
nævnte kirke og desuden ærkedegneembedet i Sottrum ligeledes i denne
kirke på det tidspunkt, da vi foretog vor nævnte reservation, og da nævnte
kanonikat, præbende og ærkedegneembede blev ledige og vides stadig at
være ledige, efter at samme Godfred afgik ved døden uden for den romer
ske kurie, og da fremdeles ingen uden vi denne gang har kunnet eller kan
råde over fornævnte kanonikat, præbende og ærkedegneembede, idet oven
nævnte reservation og erklæring lægger sig hindrende i vejen, og da vi
endelig ønsker at vise Dig en særlig nåde under hensyn til Dine fornævnte
fortjenester og desuden i betragtning af, at vor kære søn i Kristus Valde
mar, Danmarks berømmelige konge, ydmygt har rettet en bøn til os herom
på Dine vegne som hans elskede protonotar, så overdrager vi Dig med
apostolisk myndighed fornævnte kanonikat, præbende og ærkedegne
embede, der således er ledige med fuld kanonisk ret og med al ret og til
behør, selv om nævnte ærkedegneembede har sjælesorg, og vi giver Dig
dem ved provision, 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 hidtil skulde have forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge
at handle anderledes i denne sag, uanset alle bestemmelser og sædvaner i
denne kirke (--------)3) og præbender og digniteter, personater eller
officier ved samme kirke, eller almindeligt brev om provision på andre
kirkelige beneficier (---------)3) alle disse skal have fortrinsret til at opnå
fornævnte kanonikat, præbende og ærkedegneembede, men at der ikke
derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater, præbender og digniteter, personater eller officier eller beneficier;
(vor overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder,
biskop (Daniel), og vore elskede sønner, kapitlet i Verden eller (---------)3)
og præbender og desuden digniteter, personater og officier i samme kirke
og andre kirkelige beneficier (---------)3) i egen person, eller (uanset), at
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Du vides at besidde et kanonikat og en præbende ved kirken i Hamburg,
Bremen stift. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-, provi
sions-, bestemmelses- og viljesbrev (---------)3). Givet i Avignon den 25.
maj i vort ottende pontifikatsår.
1) findes også i de pavelige supplikregistre. — 2) 1347. — 3) for de forkortede formler
se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger dekanen og skatmesteren ved kirken i Lübeck og sakri
stanen ved kirken i Avignon at indføre Henrik Vogt i et kanonikat og en præbende
ved kirken i Verden og i ærkedegneembedet i Sottrum.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Didrik), dekan, og .., skat
mester ved kirken i Lübeck, og .., sakristan ved kirken i Avignon,
hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds fortjenester o.s.v. indtil1) Bremen stift. Derfor på
lægger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved
en eller flere andre med vor myndighed skal indføre samme Henrik eller
hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte ka
nonikat, præbende og ærkedegneembede og omtalte ret og tilbehør og for
svare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig besidder er fjernet
derfra. I skal skaffe ham eller nævnte befuldmægtigede i hans sted aner
kendelse som kannik og broder til nævnte præbende i nævnte kirke, efter
at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i samme kirke med fuld
kanonisk ret, og I skal sørge for, at han tilstedes til nævnte ærkedegne
embede efter gældende sædvane, og at der fuldt ud svares ham af samtlige
frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanoni
kat, denne præbende og dette ærkedegneembede, uanset alt det ovenfor
anførte, eller (uanset), om samme biskop og kapitel (-------- )2). Givet som
ovenfor1).

P

1) jf. nr. 150. — 2) for den forkortede formel se nr. 143.
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Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Clemens 6. om, at hans kapellan Hartvig
v. d. Sülte, baccalaureus i lovkyndighed, må få sognekirken i Ülzen.
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Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders ærbødige, trofaste og hengivne søn Valdemar, konge af Danmark,
bønfalder Eder om, hellige fader, at I vil værdiges at give hans elskede
kapellan, Hartvig v. d. Sülte, baccalaureus i verdslig ret2), provision
på sognekirken i Ülzen, som almindeligvis kaldes provsti, når den bliver
ledig ved at Herman Migebur, som besidder den, og som er udvalgt til
provst ved nonneklostret i Ebstorf, Verden stift, opnår stadfæstelse på
denne provsteværdighed eller erhverver adkomst til den, eller når sogne
kirken bliver ledig på en hvilken som helst anden måde, undtagen dog ved
samme Hermans død, og således fremdeles som i formularen, uanset om
sognekirken måtte være reserveret. — Lad det ske R(ogerU)1}....... Givet
i Avignon den 25. maj i vort ottende pontifikatsår.

E

1) jf. DRB. 3. rk. I nr. 402 note 3. — 2) d.v.s. indehaver af den laveste juridiske grad.

1349. 25. maj. Avignon.

153

Pave Clemens 6. overdrager på kong Valdemar 4. Atterdags bøn Didrik vom Berge
et kanonikat ved kirken i Verden og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Didrik vom Berge2), kannik i Verden, hilsen
o.s.v.
Din retskaffenheds og Dine dyders rosværdige fortjenester, for hvilke Du
anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, kræver, at vi omfatter
Din person med apostolisk gavmildheds nåde. Idet vi derfor ønsker at vise
Dig en særlig nåde under hensyn til Dine ovennævnte fortjenester og des
uden i betragtning af, at vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks be
rømmelige konge, ydmygt har rettet en bøn til os herom på Dine vegne
som hans elskede kapellan, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed
et kanonikat ved kirken i Verden med fuld kanonisk ret (---------)3) vor
ærværdige broder, biskop (Daniel), og vore elskede sønner, kapitlet i Ver
den, og den eller dem, under hvem overdragelsen og provisionen af eller
enhver anden (---------)3) om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst
andre(---------)3) ret til overdragelse, provision eller al anden (--------- )3) i
egen person, eller (uanset) at Du vides at besidde sognekirken i Ameling
hausen og et evigt kapellani ved Vor Frue alter i sognekirken i Lüchow i
Verden stift. Intet menneske (---------)3). Givet i Avignon den 25. maj i
vort ottende pontifikatsår.

T
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1) omtales også i de pavelige supplikregistre. — 2) er måske identisk med den klerk
og notar fra Roskilde stift Dietrich vom Berge (de Monte), der 1353, 14. maj affatter et
testamente for præsten Johannes Surle i Rupkow, Mekl. UB. XIII 329 nr. 7776. — 3) for
de forkortede formler se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger dekanen og skatmesteren ved kirken i Lübeck og sakrista
nen ved kirken i Avignon at indføre Didrik vom Berge i et kanonikat ved kirken i
Verden,
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Didrik), dekan, og . ., skat
mester ved kirken i Lübeck, og . ., sakristan ved kirken i Avignon
hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds o.s.v. indtil1) Verden stift. Derfor pålægger vi Eder,
at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller flere
andre med vor myndighed skal skaffe samme Didrik eller hans befuld
mægtigede i hans navn anerkendelse fra nu af som kannik (-------- )2)
samme Didrik den præbende (---------)2) eller (uanset) om samme biskop
og kapitel eller hvilke som helst andre (---------)2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 153. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
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Pave Clemens 6. overdrager på kong Valdemar 4. Atterdags bøn Johan Warendorp
et kanonikat ved kirken i Schwerin og giver ham ventebrev på en større præbende
sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Johan Warendorp, kannik i Schwerin, hilsen
o.s.v.
De mangfoldige fortjenester, Du har indlagt Dig ved den retskaffenhed
og de dyder, hvormed Din person, efter hvad vi har erfaret ved troværdige
mænds vidnesbyrd, er udrustet, bevæger os til at vise Dig nådig gavmild
hed. Da vi derfor ønsker at vise Dig en særlig nåde under hensyn til Dine
fornævnte fortjenester og desuden i betragtning af, at vor kære søn i Kristus
Valdemar, Danmarks berømmelige konge, ydmygt har rettet en bøn til os
herom på Dine vegne1) som hans elskede klerk, overdrager vi Dig med

T
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apostolisk myndighed et kanonikat ved kirken i Schwerin, ved hvilken
der siges at være mindre, middelstore og større præbender, med fuld
kanonisk ret og giver Dig det ved provision. Hvis en af de nævnte større
præbender for tiden er ledig ved nævnte kirke (---------)2) vor ærværdige
broder, biskop (Andreas), og vore elskede sønner, kapitlet i Schwerin,
og den eller dem, under hvem overdragelsen og provisionen af eller al
anden (-------- )2) der strider herimod, og især dem, ved hvilke det i
nævnte kirke siges at være forordnet, at ingen skal kunne opnå eller sidde
inde med en større præbende i den, med mindre han trin for trin og efter
sin anciennitet forfremmes fra en mindre til en middelstor og fra en middel
stor til en større præbende, selv om disse bestemmelser er bekræftede med
ed (-------- )2) opnå nævnte større præbende, men at (--------- )2) uanset
om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre (---------)2) ret
til overdragelse, provision eller al anden (---------)2) vides at besidde et
kanonikat og en præbende ved kirken i Biitzow i Schwerin stift. Intet
menneske (-------- )2). Givet i Avignon 25. maj i vort ottende pontifikatsår.
1) findes også i de pavelige supplikregistre. — 2) for de forkortede formler se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger dekanen og skatmesteren ved kirken i Lübeck og sakri
stanen ved kirken i Avignon at indføre Johan Warendorp i et kanonikat ved kirken
i Schwerin.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Didrik), dekan, og .., skat
mester ved kirken i Lübeck, og .., sakristan ved kirken i Avignon,
hilsen o.s.v.
De mangfoldige fortjenester o.s.v. indtil1) Schwerin stift. Derfor pålæg
ger vi Eder, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personligt eller ved
en eller flere andre med vor myndighed skal skaffe samme Johan eller hans
befuldmægtigede i hans navn anerkendelse fra nu af som kannik og broder
ved nævnte kirke i Schwerin, efter at I (---------)2) anvise samme Johan den
større præbende, (---------)2) samme biskop og kapitel eller hvilke som
helst andre (-------- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 155. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
7*
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1349. maj. Nyborg.

Ærkebiskop Peder, biskopperne Svend af Århus, Niels af Odense, Anders af
Børglum, Jakob af Roskilde, Peder af Viborg og Peder af Ribe eftergiver dem, der
gør sig fortjent af Brenderup kirke, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Omtalt af Hamsfort.

rkebiskop1) Peder, biskopperne Svend af Århus, Niels af Odense, An
ders af Børglum, Jakob af Roskilde, Peder af Viborg og Peder af
Ribe deltog i et (kirke) møde2) i Nyborg i maj måned. De tilstår dem, der
gør sig fortjent af Brenderup kirke, eftergivelse af 40 dage for forseelser.

Æ

1) Hamsfort anvender det klassiske udtryk pontifex. — 2) her anvendes det klassiske
udtryk comitia, som han både bruger om danehof og kirkemøde; ifølge Sjællandske Årbog
var der danehof i Roskilde 1349 3. maj, Annales Danici 175, men ærkebiskop Peders
tilstedeværelse viser, at comitia her betyder kirkemøde.
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1349. 2. juni. Stockholm.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne overdrager biskop Thomas af Våxjd
og hans efterfølgere alt sit gods i Fur, Tangaboda, Saleboda, Lekaramåla, Peterslofsmåla, Siggamåla, Sjunnamåla og Holmsjd i Fridlevstad sogn.
Vidisse af 1390 18. 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.
Med vor tanke henvendt på Guds gavmildhed mod os uværdige og med
henblik på vort kongerige Sveriges værnehelgen Sigfreds fortjenester øn
sker vi på enhver mulig måde at være ham til behag1). Idet vi betænker,
at Våxjd kirke, som samme glorrige biskop, såvel medens han levede
som efter sin død, ved sin ærværdige nærværelse har vist gunst og nåde,
ingen købstæder, købinger eller besiddelser har nær kysten, og at biskop
pen i Våxjd derfor må udstå mange besværligheder og bære utålelige og
tyngende udgifter ved indførsel af levnedsmidler og andre fornødenheder,
skænker og overdrager vi derfor af kongelig gavmildhed alt vort neden
nævnte gods til fornævnte Våxjd kirke til dets biskopsbord, nemlig alt
vort gods i Fur, Tangaboda, Saleboda, Lekaremåla, Peterslofsmåla,
Siggamåla, Sjunnamåla og Holmsjd i Fridlevstad sogn med alle dets til
liggender, rørligt og urørligt, huse, agre, enge, græsgange, frugtbærende
og ikke frugtbærende skove, lunde, vande og alle fiskesteder, med møller
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og møllesteder og med hvilke som helst tilliggender hertil inden for neden
nævnte grænseskel, med hvad benævnelse de end kan opregnes, hvilket
gods i det hele nu kun afkaster 11 mark penge i årlig afgift eller landgilde,
men som dog kan blive bedre, hvis det dyrkes af velegnede og faste besid
dere. Vi overlader det til nævnte kirke at holde, besidde og bestyre fra nu
af og til evig tid med både ejendoms- og besiddelsesret, hvilket vi ligeledes
stadfæster uigenkaldeligt med samme myndighed, idet vi giver og tilstår
den ærværdige fader i Kristus herr Thomas, af Guds nåde biskop i Våxjd,
og hans efterfølgere fuldmagt og ret til selv eller ved en anden at give sig
af med dette gods, at tage det i besiddelse, at styre det, holde det, mage
skifte det efter sin og Våxjd kirkes tarv og råde over det på en hvilken som
helst anden måde, ganske som det måtte behage ham, og idet vi ønsker,
at fornævnte Våxjd kirke på dette gods må kunne nyde de samme privile
gier, friheder og nåder, som den nyder på sit gamle gods, som den har
siddet inde med og besiddet før kong Birgers kroning. Men grænseskellene
eller de mærkbare kendingstegn, på folkesproget kaldet landemærke,
mellem Blekinge og godset i Fur med de andre ovennævnte landbosteder
er følgende. For det første fra Silången i Vårend i Vissefjårda sogn lige til
Ulvsjon. Fremdeles fra Ulvsjon til Digramo. Fremdeles fra Digramo lige
til Bredasjon. Fremdeles derfra til Holmsjdbåcken fra Holmsjdbåcken til
Stakkogyl. Fremdeles derfra til Frågnagolen. Fra Frågnagolen til Dighrobirkisraas og derfra til Læghafen, men derfra lige til Simmonegolen i ret
ning mod More også omkring Vissefjårda sogn. Givet på vor borg Stock
holm i det Herrens år 1349 tirsdagen efter pinse.
1) cf. DRB. III 2 nr. 397.

1349. 5. juni. Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lund og kapitlet sammesteds erklærer, at fru Cecilie, enke
efter Henrik Frederiksen, har oprettet og doteret en diakonpræbende og forpligter sig
til at overholde de af hende fastsatte betingelser.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Henrik
Bokholt, dekan, Knud, ærkedcgn, Jens Jensen, kantor, og hele kapitlet
i Lund til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at den
forstandige kvinde og gode enke, fru Cecilie, enke efter Henrik Frederik-
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sen, fordum borger i Lund, i det Herrens år 1349 den 5. juni fremstod
personligt for os og med vort enstemmige samtykke og bifald af sit eget
gods oprettede og indstiftede en diakon- og kannikepræbende i vor kirke i
Lund med alle de rettigheder, små og store, som på kanonisk vis hører
til samme præbende, til ære for Gudfader den almægtige, den hellige jom
fru Maria og den glorrige martyr St. Laurentius og til lægedom for hendes
sjæl, og hun doterede og udstyrede den med nedennævnte gods, som hun
såvel over for os, ærkebiskoppen, som på Skånes landsting lørdagen1) før
nys forgangne trinitatissøndag lovformeligt skødede med virning og alle
tilliggender, nemlig alt hendes gods i Kvarnby, som svarer en årlig afgift
til en værdi af en mark korn, hendes hovedgård i Grevie, af hvilken der
gives seks øre og en ørtug korn, og en gård, tilhørende hende, i Karlaby,
som svarer afgift til en værdi af en halv mark korn om året. Men til kannikernes bord henlagde hun alt sit gods i Glimåkra sogn, Svenarp og
Karstorp, der svarer afgift til en værdi af fire mark nye skånske penge
eller en tønde smør, alt sit gods i Träne, der svarer afgift til en værdi af fem
mark penge og alt sit gods i Uddarp i Skepparslöv sogn, der svarer afgift
til en værdi af syv mark penge, hvilket udgør en sum på seksten mark nye
skånske penge i årlig afgift. Fremdeles tre gårde i Hällstorp, som årligt
yder syv øre og en ørtug korn, en gård i Mellan-Grevie, der giver atten øre
penge, og et landbosted i Bjällerup, der svarer afgift til en værdi af seks
øre penge; af dette ydes der ialt tredive mark2) nye skånske penge i årlig
afgift. Til uddelingerne til alle kanniker i koret i Lund overdrog hun en
hovedgård i Hunneberga, der giver to øre korn og en halv tønde smør,
fremdeles to landbosteder sammesteds, der yder fjorten øre penge, frem
deles . ..3) i Hässlehult, der giver en og en halv tønde smør, fremdeles i
Bräknaröd, en gård af hvilken der gives en halv tønde smør, fremdeles to
mindre gårde i Grevie, omfattende en og en halv fjerding jord, der svarer
afgift til en værdi af fem mark og to øre penge årligt, idet den betingelse
vedføjedes, at der for nævnte fru Cecilie, så længe hun lever, andendagen
efter årtiden for hendes elskede mand Henrik Frederiksen4) — god ihu
kommelse — skal afholdes en messe om Vor Frue i vort Lundekor, men
efter fornævnte fru Cecilies bortgang skal samme messe afholdes i for
nævnte kor på dagen for hendes årtid5) og ændres til en sjælemesse til
lægedom for hendes sjæl. Fremdeles overgav samme fru Cecilie en gård,
tilhørende hende, i Mellan-Grevie, på hvilken Mogens Olufsen bor, og
som årligt yder tre øre korn, til kannikerne i Lund, for at de en gang om

103

5-juni 1349

Nr. 159

året efter hendes død skal højtideligholde hendes årtid i vort kor i kirken
i Lund; af dette korn skal der uddeles en øre korn til kannikerne, som
personligt nærværende tager del i vigilierne og messen ved hendes årtid,
to ørtug korn til vikarerne, som ligeledes overværer vigilierne og messen,
og til de fattige peblinge, som ligeledes er nærværende i koret og læser tre
salmer, skal der ydes en betaling af en ørtug korn, dog således, at der af
denne sum6) anvises klokkerne en øre penge for deres møje, og den reste
rende øre korn skal, så længe hun lever, anvises til at afholde messer på
den hellige jomfru Agathes dag for hendes fornævnte husbond Henriks
sjæl ved alle altre i kirken i Lund, så mange der nu er eller til enhver tid
vil være, men efter hendes død skal nævnte øre korn på dagen for hendes
årtid uddeles til fornævnte altre til der at afholde messer alene for samme fru
Cecilies sjæl. Ydermere har fornævnte fru Cecilie i vor nærværelse overgivet
alt det ovennævnte gods på de ovenfor nævnte vilkår og betingelser med
agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, huse, virning, afgifter, jagter,
møllesteder, med vande, kaldet dam og damsbånd, vandløb og de øvrige
tilliggender til dette gods, vådt og tørt, af enhver art, intet undtaget, at
besidde med rette evindelig, idet hun forpligtede sig og sine arvinger til at
hjemle os kanniker dette gods, alt og hvert, med alle dets tilliggender og at
frigøre det fra krav fra hvem som helst. Med enstemmigt samtykke har vi
antaget Jens Henriksen, akolyt, som kannik til denne præbende med alle
fornævnte tilliggender til dette kanonikat og med alle de øvrige rettigheder,
der på nogen måde tilkommer medkannikerne ved vor kirke, ingen undtagne,
og vi Peder, fornævnte ærkebiskop, har lovligt overdraget ham samme
præbende og med vor ring investeret ham i samme med anvisning af plads
i det nordre kor og sæde i kapitlet. Derfor forpligter vi os med dette brev
til under ovennævnte betingelser samvittighedsfuldt og ubrydeligt at holde
fornævnte gods, alt og hvert enkelt, under den hellige moderkirkes frihed
og immunitet, så vidt Gud tillader os det. Til bevis, vidnesbyrd og for
varing har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Forhandlet og givet
i Lund i vor Lundekirkes kapitelhus ovennævnte år og dag.
1) 6. juni; brevet er altså antedateret. — 2) 2 ørtug korn er regnet lig 1 mark skånske
penge. — 3) her mangler noget i Lundebogen. — 4) hans årtid holdtes den 5. februar, jf.
Weeke, Lunde Domkapitels gavebøger 29. — 5) hun døde en 29. juli, jf. Weeke 188. —
6) 1 ørtug korn svarer til 4 øre penge, jf. note 2. Klokkerne skal have 1 øre penge af de
4 øre, som overlades peblingene.
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1349 6. juni, Acta Pont. VII 53 nr. 5310; Acta Pont. Svec. I. 402 nr. 377,
om udbetaling til Sifredo de Dacia pavelig pønitentiar, medtages ikke;
Sigfred var franciscanermunk fra Linköping og Dacia betyder her blot den
nordiske franciskanerprovins.

1349. 13. juni.
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Pave Clemens 6. befaler provsten i Roskilde at dømme i en sag mellem Bosjø
kloster og Cecilie Henriksdatter.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

et andet1) indeholder påbud og befaling til provsten i Roskilde, at
han skal fælde dom mellem nonnerne i Bosjø kloster og Cecilie Hen
riksdatter af Stehag angående den uret, hun havde tilføjet nævnte nonner
og kloster på deres fiskeri og møllebrug. Givet den 13. juni i hans ottende
pontifikatsår.

D

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ave Clemens 6.’s påbud og befaling til provsten i Roskilde, at han skal
træffe afgørelse angående nonnerne i Bosjø klosters klage og dømme
om den uret, der er sket mod dem både vedrørende fiskeri og skovhugst.
Den 13. juni i hans ottende pontifikatsår.

P

g. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ave Clemens 6.’s påbud og befaling til provsten i Roskilde, at han skal
træffe afgørelse og gøre ende på sagen angående nonnerne i Bosjøs
klage om fiskeri og skovhugst. Givet den 13. juni i hans ottende pontifikats

P
år.

1) det første er 1347 22. maj, DRB. III 2 nr. 347.
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1349. 15. juni. Rostock.

Hertugerne Albrecht 2. og Johan af Mecklenburg pantsætterfogediet Wismar samt
Grevesmühlen, by og land, til sin råd Henrik v. Bülow forforskellige tilgodehavender,
bl. a. ‘for den del af solden i Danmark, som han ikke har modtaget og som
hans breve lyder på, og som han redeligt kan bevise over for os at have
krav på.’
Original i Wismar.

18. juni 1349
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1349. 17. juni. Lund.
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Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at herr Anders Nielsen af Skabersjd i hans
nærværelse har skødet en brydegård og et landbosted i Uppåkra til kapitlet mod til
gengæld at få en vandmølle i Tjustorp og en 0 sammesteds.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at
den hæderværdige mand, herr Anders Nielsen af Skabersjd, ridder, i det
Herrens år 1349 på abbeden St. Botulphus’ dag var stedet personligt for
os i Lund, og tilskødede vort kapitel i Lund en brydegård med et landbo
sted i Uppåkra, at besidde med rette evindelig med alle deres tilliggender,
nemlig agre, enge, græsgange, huse og alt andet tilbehør til nævnte gård
og landbosted til vederlag for en vandmølle i Tjustorp og en 0, som kaldes
Tjustorpsø; han forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle samme Lunde
kapitel fornævnte gård med dens landbosted og frigøre den fra krav fra
hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med fornævnte
herr ridder Anders’ segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet
ovennævnte år, dag og sted.

P
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Trotte Pedersen, ridder, giver sin svend Tyge Isberg kvittering for forvaltning af
borgen Varberg og af Trottes gods i Nørrehalland.
Original i det svenske rigsarkiv.

rotte Pedersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal med dette brev vide, at jeg erklærer den gode mand, min el
skede svend Tyge Isberg, nærværende brevviser, for kvit og fri at være for
alt, såvel for, hvad han har solgt, som for hvad han har udgivet, fra den
første dag og indtil denne dag, i den tid, han på mine vegne har forvaltet
borgen Varberg og mit øvrige gods i Nørrehalland, for hvilket han rigtigt
og fuldstændigt har aflagt regnskab og foretaget afregning med mig, således
at jeg eller mine arvinger ikke skal kunne kræve fornævnte Tyge selv eller
hans arvinger for det, hvormed jeg er fuldt ud fyldestgjort. Til sikkerhed
herfor er mit segl hængt under dette brev. Skrevet i det Herrens år 1349,
ottendedagen efter Kristi legemsfest.

T
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1349. 20. juni. Skånes landsting.

Ærkebiskop Peder af Lund, herr Anders Nielsen af Skabersjd og herr Anders Jensen
af Nåsbyholm erklærer, at herr Niels Hak af Hyby og væbneren Jens Larsen har
skiftet det gods, som de gennem deres hustruer har arvet efter herr Jens Uffesen.
Original i rigsarkivet.

i Peder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas,
herr Anders Nielsen af Skabersjd og herr Anders Jensen af Nåsby
holm til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at de velbyrdige mænd,
herr Niels Hak af Hyby og Jens Larsen, væbner, i det Herrens år 1349
lørdagen før St. Hans, fremstod på Skånes landsting i vor nærværelse og
foretog skødning og skifte af det gods, der tilhørte dem efter ridderen herr
Jens Uffesens død gennem begge deres hustruer, døtre af fornævnte herr
Jens Uffesen, således at Jens Larsen skødede herr Niels Hak en gård i
Malmø, som kaldes ‘Stenhusgaard’1), og det halve af en gård, som kaldes
‘herr Jens Uffesens ladegård’1), og fem ‘stenboder vest for kirken og syd for
torvet’1), at besidde til evig tid, og nævnte Niels Hak skødede først Jens
Larsen den resterende halvdel af den gård, som kaldes ‘Jens Uffesens lade
gård’1), og ‘på den samme længe’1) fem ‘stenboder, som før blev sagt’1)
mod vest, og (dernæst) alt gods i hele Danmark, hvor det end er beliggende,
ligeledes til evig besiddelse, i hvilket gods han arvede en rettighed med sin
hustru efter ridderen herr Jens Uffesens død, og (desuden) alt gods, som
han havde i pant af fornævnte herr Jens Uffesen, undtagen det gods, som
Jens Larsen tilskødede ham2) i Malmø og i sandhed frigjorde. Til vidnes
byrd herom er vort segl tillige med segl tilhørende ridderen herr Niels Hak
og væbneren Jens Larsen hængt under dette brev. Givet ovennævnte år,
dag og sted.

V

1) originalen anvender her dansk i den latinske tekst. — 2) originalen har mig, hvad
der må skyldes, at koncepten har været udfærdiget af Niels Hak, jf. nr. 405.
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Jens Larsen, væbner, erkender at skylde herr Niels Hak 600 mark sølv for gods,
som er tilfaldet Niels Hak efter herr Jens Uffesens død, men som han har tilskødet
Jens Larsen.
Vidisse 1395 før 12. marts.
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ens Larsen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender i sandhed at
stå i skyld og gæld til den velbyrdige mand, nærværende brevviser herr
Niels Hak af Hyby, ridder, for 600 mark sølv i Toursmønt, i sterlinger og i
lybske penge for det gods, som er tilfaldet ham efter herr Jens Uffesens død,
og som han har tilskødet mig på Skåne landsting; jeg eller mine arvinger
skal ubetinget og uden al hindring betale dette beløb til ham eller hans
arvinger på førstkommende Vor Frues bebudelsesdag2), dog efter den
mellem os trufne aftale, at hvis jeg svigter med betalingen, så forpligter
jeg mig og mine arvinger til at holde ham og hans arvinger ganske skades
løse for ethvert tab. Til vidnedbyrd herom er mit segl tillige med segl
tilhørende flere velbyrdige mænd, nemlig den ærværdige fader i Kristus
og herre, herr Peder, ærkebiskop af Lund, herr Anders Nielsen af Skabersjo og herr Anders Jensen af Nåsbyholm, riddere, hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 13 [49]’) lørdagen før St. Hans.

J

1) afskriften i vidissen har ved en lapsus 1395, det år, da vidissen er udstedt, men jf.
nr. 164 og 405. — 2) 25. marts.

1349. 22. juni. Avignon.

166

Ansøgning til pave Clemens 6. om, at Henrik Vogt, kongen af Danmarks proto
no tar, til sit provisionsbrev på et kanonikat ved kirken i Verden må få en tilføjelse om
at måtte beholde sognekirken i Stege.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

åtte I, hellige fader, værdiges at befale, at sætningen: “uanset, at
han er blevet præsenteret til sognekirken i Stege, Roskilde stift, af
nævnte herre konge af Danmark”, tilføjes i Eders brev1) om den nåde, I
på herr kongen af Danmarks bøn har vist Henrik Vogt, nævnte konges
protonotar, ved at skænke ham et kanonikat og en præbende og ærkedegneembedet i Sottrum, der nu står ledige ved kirken i Verden, og måtte I
fremdeles værdiges at lade tilføjelsen ske under samme dato og desuden at
give ham dispensation, så at han uhindret kan beholde samme kirke sam
men med nævnte ærkedegneembede og ombytte den med en anden og,
hvis han giver afkald på den, beholde denne anden, forudsat at den iøvrigt
overdrages ham på kanonisk vis, uanset alle herimod stridende bestemmel
ser som i formularerne. — Lad det ske, og vi giver dispensation R(ogerii)2).

M
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— Og uden anden læsning3). Lad det ske R(ogerii). Givet i Avignon den
22. juni i vort ottende pontifikatsår.
1) jf. nr. 150. — 2) jf. DRB. 3.rk. I nr. 402, note 3. — 3) d.v.s. uden at det på grundlag
af bevillingen udfærdigede brev skal forelægges paven på ny.
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1349. 23. juni. Lund.

Jordan, sognepræst i Våstra Vram, overlader sin broder Bennike, kannik i Lund,
sin arvepart i det gods i Gorslov, Bingstorp og Åkarp, som er tilfaldet ham efter deres
afdøde broder herr Jens Kande, kannik i Lund.
Original i det svenske rigsarkiv.

ordan, præst, sognepræst i Våstra Vram, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg frit har overladt nærværende brevviser, min elskede
broder, herr Bennike, kannik i Lund alt det gods i Gorslov, Bingstorp og
Åkarp i Gærds herred, som ved arveret tilfaldt mig og min nævnte broder,
da min broder, herr Jens kande, fordum kannik i Lund — god ihukom
melse — døde. Jeg har opladt ham dette gods med retsvirkning og virke
ligt overgivet det til hans hånd, at besidde med rette evindelig, og jeg
erklærer ham for kvit og fri at være for al afregning og regnskabsaflæggelse
med hensyn til de frugter og indtægter af nævnte gods, som han i medfør
af nævnte arv til dato har oppebåret eller med hensyn til alt andet rørligt
gods, med hvilke benævnelser det end opregnes. Ydermere forpligter jeg
mig på min tro til at skøde nævnte gods i nærværelse af herr ærkebiskoppen
af Lund, så snart min nævnte broder anmoder mig derom. Til vidnesbyrd
om denne overladelse, opladelse, overgivelse og kvittering er mit segl
tillige med segl tilhørende de gode mænd og herrer, magister Mogens
Tordsen, kannik i Lund, og Peder Ivarsen, kannik ved Ribe og Århus
kirker, hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1349 dagen
før St. Hans.

J
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1349. Sommersynoden. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund forordner, at afdøde præsters testamentsarvinger må
oppebære indtægterne af sognekirken intil næste års Quasimodogenitisøndag mod af
holdelse af udgifterne ved gudstjenestens afholdelse.
Afskrift i Lundebogen.
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eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
de forstandige og gode mænd, alle vore sognepræster og deres vikarer
i Skåne, hvem vi elsker i Kristus, hilsen med Gud i oprigtig kærlighed.
Det er rimeligt, at vi uden vanskelighed giver vort samtykke til vore
undergivnes berettigede bønner og med velvillig gunst lader de ønsker
blive virkeliggjorte, som ikke afviger fra fornuftens vej. Da nu — efter
hvad vi har erfaret — den uskik har vundet hævd i vort stift Lund, førend
vi blev antaget til som biskop at drage omsorg for kirkens styre, at ar
vingerne efter afdøde gejstlige, der har haft beneficium sammesteds, i
kortere og længere tid, uden fast regel, men i henhold til forskelligartede
myndigheders afgørelser har oppebåret indtægterne og indkomsterne af
nævnte afdøde gejstliges beneficier, hvorved adskillige, såvel de nævnte
afdødes arvinger, som de, der tiltrådte samme beneficier, undertiden har
lidt et alvorligt afbræk i deres ret, har I ydmygt ansøgt om, at vi med
årvågen omsorg vil sørge for Eder med et passende lægemiddel. Idet vi nu
bøjer os for Eders fromme bønner og i medfør af det hverv, der er os
pålagt, ønsker at fjerne denne uskik og uregelmæssighed og sørge for
Eders lise, bestemmer vi efter forudgående moden overvejelse og efter råd
og samtykke af vort elskede kapitel i Lund, at det til evig tid skal over
holdes, at når som helst en sognepræst eller vikar hos Eder ved en kirke på
landet eller i byen dør, da skal hans rette arvinger, når blot han ikke dør
uden at have gjort testamente1), ubeskåret og uindskrænket nyde vedkom
mende kirkes indtægter, indkomster og oppebørsler, alle og hvert enkelt,
således som de med rette tilkommer dem, indtil den derpå næstfølgende
søndag Quasimodogeniti, dog således, at de i mellemtiden yder kirken
den skyldige tjeneste ved en egnet vikar; vi ønsker, at dette også skal over
holdes med hensyn til dem, der bytter kirker eller flytter til andre kirker.
Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vort fornævnte kapitels segl
hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1349 den første
dag under sommersynoden.

P

1) i tilfælde af, at en gejstlig døde uden at gøre testamente, tilfaldt indtægterne af hans
beneficium straks kirken, jf. c. 7—9. 12 X De testamentis et ultimis voluntatibus III 26
og c. i X De successionibus ab intestato III 27.
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Magister Hemming, ærkedegn i Roskilde, stifter et alter for St. Dionysius og St.
Vincentius i Roskilde domkirke.
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Original i den arnemagneanske samling,

Herrens navn, amen. Idet jeg, magister Hemming, ærkedegn ved kir
ken i Roskilde, giver agt på den kanoniske bestemmelse1), (der siger),
at vi med hensyn til kærlighedspligter i første række er forpligtet over for
dem, fra hvem vi vides at have modtaget beneficium2), og idet jeg erken
der, at jeg — ak, desværre ufortjent — modtager og fra ungdommens tid
har modtaget adskillige forfremmelser og begunstigelser fra kirken i
Roskilde, for hvilke jeg — omendskønt jeg ikke på passende måde er i
stand dertil — dog efter evne ønsker at yde den gengæld i lige mål, stifter
jeg med dette brev til lægedom for min og mine forfædres, mine brødres og
mine slægtninges sjæle og til ære for martyrerne St. Dionysius og St. Vincentius, et evigt vikardømme ved et alter, som skal opføres i kirken i
Roskilde, og hvor der skal holdes messe hver dag til evig tid, hvortil den
ærværdige fader, min herre, herr Jakob, biskop af Roskilde, har givet til
ladelse og samtykke, og hvortil den agtværdige frue, fru Edle, enke efter
afdøde Peder Grubbe, min elskede slægtning, har tilkendegivet sit velvillige
bifald, og jeg doterer dette vikardømme med alt mit fædrenegods i Tors
lunde3) og Reerslev med undtagelse af den gård med dens tilliggende i
Torslunde, som ovennævnte fru Edle efter min død vil vælge at beholde
for sig selv, hvis mit fornævnte gods efter min død tilfalder hende ved arve
ret. Det er desuden min vilje, at eksekutorerne af mit testamente skal lade
fornævnte alter opføre af alt mit rørlige gods og desuden på sømmelig vis
til dette alter sørge for klæder, prydelser og andre øvrige fornødenheder
og købe så meget ud over fornævnte gods i Torslunde og Reerslev,
at vikardømmet i det mindste har en samlet årlig indtægt på to læster
korn; af denne indtægt skal vikaren ved dette alter hvert år holde min
årtid med tre skilling grot, således at der årligt skal uddeles to skilling grot
til de kanniker, der overværer årtiden, og otte grot til de evige - og ikke
evige vikarer og fire grot til de fattige peblinge. Den ovennævnte ærvær
dige fader, min herre, herr Jakob, biskop af Roskilde, tilstod og bevilgede,
at jeg, så længe jeg lever, skal have overdragelsesretten til dette vikar
dømme, og at den, der til hver en tid er ærkedegn i Roskilde, efter min
død til evig tid skal have ret til at overdrage det, så ofte det måtte blive
ledigt, hvorfor jeg overdrager ovennævnte vikardømme med dets tillig
gende til Stig Mikkelsen, min klerk, for hans fortjenstfulde retskaffenhed,
som ikke er mig ukendt, idet jeg har fået erfaring for den i den tid, han
har været i min tjeneste, og jeg investerer ham for nærværende . . .4) i

I
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samme. Til vidnesbyrd herom er mit segl og segl tilhørende den ærværdige
fader, min herre, herr Jakob, biskop af Roskilde, hængt under dette brev
til stadfæstelse af fornævnte. Forhandlet og givet i det Herrens år 1349 på
St. Johannes’ og Paulus’ dag.
1) jf. c. 27 C XII qu. I. — 2) ordspil over de to betydninger af beneficium: velgerning
og kirkeligt beneficium. —3) d.v.s. Torslundemagle, jf. nr. 196 og Arhnung, Roskilde
Domkapitels Hist. 184. — 4) hul i pergamentet.

1349. 29. juni. Lidingö.

170

Isak Botulfsson og hans hustru Helene Erlandsdatter skøder alt deres gods i
Upsverige til Björn Nilsson, hvilket bevidnes af kong Magnus, drosten Nils Turesson
og ridderen Jens Nielsen (Galen)I).
Original i det svenske rigsarkiv,

1) jf. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa 145 note 156; Jens Nielsen er
identisk med ærkebiskop Peders søstersøn Jens Nielsen af Sibbarp.

1349. l.juli. Stockholm.

171

Eringisl Suneson, ridder, oplader Anders Eskilsson ‘alt gods med alle tilliggen
der i Småland og Halland’, som denne havde pantsat til ham.
Original i det svenske rigsarkiv.

1349. 2. juli.

172

Peder Nielsen, Niels af Buddinges søn, sælger 12 ørtug skyldjord i Buddinge til
herr Bo, dekan i København.
Original i rigsarkivet.

eder, søn af afdøde Niels kaldet af Buddinge, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg har solgt nogle jorder i Buddinge, nemlig 12 ørtug
skyldjord, med hovedtoften og deres rørlige og urørlige tilliggender, til
nærværende brevviser, den hæderværdige mand herr Bo, dekan i Køben
havn, og at jeg har skødet dem på Sokkelund herredsting og i nærværelse
af alle de tingsøgende personligt har opladt dem i hans hånd, idet jeg
erkendte at have fået og oppebåret fuld betaling for nævnte jorder efter
mit ønske, hvorfor jeg med dette brev forpligter mig til at fri nævnte herr

P
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dekan for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev sammen med segl tilhørende Niels Jensen, kaldet Trapel
i det Herrens år 1349 på St. Processus’ og St. Martinianus’ dag.
173

1349. 2. juli.

Brodér Lambert, guardian for franciskanerne i Kampen, og Albert, sognepræst
sammesteds, vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1298 16. august.
Original i Kampen.

i Lambert, guardian for franciskanernes konvent i Kampen, og Al
bert, sognepræst ved kirken sammesteds gør vitterligt for alle, at vi
har set og læst et brev af den såre berømmelige herre Erik, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge og hertug af Estland, bestyrket med sit
ægte segl, ustunget og uskrabet og ubeskadiget i enhver henseende, inde
holdende ord til andet: Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge
(o.s.v. — DRB. II 4 nr.326). Til vitterlighed om fornævnte vidimering og
læsning har vi fornævnte guardian og sognepræst ladet vore segl hænge
under dette brev. Givet i det Herrens år 1349 torsdagen efter de hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ dag.

V
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[1349]. 10. juli.

Kong Valdemar 4. Atterdag lover rådmandene i Stralsund at hjælpe deres borgere
til erstatning for tab, påført dem af hans officialer og høvedsmænd, beder dem til gen
gæld om det samme for en druknet svends gods, lover erstatning for en kogge, han har
beslaglagt til krigsbrug, og henstiller til dem at indstille al sejlads mellem Gellen
og Møns klint og på Wismar og Rostock, som er hansfjender.
Original i Stralsund.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hilser Eder,
vore elskede venner, de herrer rådmænd i Stralsund, inderligt med
Gud og meddeler Eder, at vi fuldt ud har forstået Eders brev, som I for
nylig har sendt os, foruden forskellige andre sager omhandlende tab på
gods og ejendele, påført Eders medborgere og købmænd, hvilket — det
ved Gud — er os til mishag. Derfor sender vi Eder et åbent brev, og hvis I
forsegler det med Eders vedhængende segl, så vil vi stævne vore officialer
og høvedsmænd til at stedes for os, idet vi ønsker virkningsfuldt at hjælpe
disse Eders medborgere og købmænd til at opnå deres ret afvore nævnte offi-

V
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cialer. Fremdeles beder vi Eder om at foranledige, at retfærdigheden sker
fyldest med hensyn til vor svend, der er druknet på havet, og med hensyn
til den honning, han har solgt i Eders stad, og om, at I på dette punkt vil
gøre således mod os, som I måtte ønske at få til gengæld fra vor side.
Fremdeles beder vi om, at I ikke vil tage det ilde op, at vi tilbageholder
den kogge, hvorom I har tilskrevet os, eftersom vi ikke kan undvære den,
medens vor krig står på1), men efter krigen ønsker vi med Guds hjælp og
efter Eders og efter andre af vore venners behag at yde erstatning for denne
kogge. Fremdeles har vi af hensyn til Eders og vore venners, de øvrige
stæders tarv ladet vore skibe, som vi for at forulempe vore fjender har haft
på havet, oplægge og gå for anker i vore havne, idet vi ønsker, at de af
hensyn til Eders og vore venner, de øvrige stæders velfærd, som før nævnt,
skal ophøre med og afstå fra plyndring. Vi har også ladet vore skibe afstå
fra plyndring i det håb, at I skulde give vore fjender, stæderne Rostock
og Wismar, besked om at yde os vor ret for den uret, de har påført os,
hvilket vi indtil nu på ingen måde har mærket noget til — tværtimod har
disse vore fjender fornylig påny frarøvet os to skibe, for hvilke vi med
Guds, Eders og vore venners, de øvrige stæders bistand ønsker og håber at
opnå bod. Desuden beder vi Eder venskabeligt om, og råder vi Eder med
det bedste råd, vi kan give Eder, til, at I ikke tillader Eders skibe at sejle i
bæltet mellem Gellen og Møns klint og ikke lader dem komme til Wismar
eller Rostock eller andetsteds på de kanter. Skrevet fredagen efter ottende
dagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.
1) den omtalte krig er kong Valdemars krig i 1349 mod hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, som indledtes med toget mod Poel, jf. Ann. Danici 175, og sluttede med traktaten
af 1350 8. maj, nr. 279—80.

1349. 15. juli. Maaslev.

175

Otto v. Sehested af Maaslev erklærer, at han og Lange Peder fra Eikelberg ikke
vil rejse klage mod rådmandene eller borgerskabet i Rostock, da staden har tilbage
givet dem det skib, som den havde frataget dem i den tro, at det tilhørte danske under
såtter.
Original i Rostock.

eg Otto v. Sehested, der bor i Maaslev i de herrer Henrik og Klaus’,
grever af Holsten og Stormarns magtområde1), ønsker at det skal være
vitterligt for alle, og erklærer offentligt ved dette brev, at det skib og gods,

J
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der i handelsøjemed var sendt til staden Rostock af mig og Lange Peder,
indbygger i Eikelberg, og der blev frataget os, fordi man antog, at nævnte
skib og gods tilhørte herr kongen af Danmarks undersåtter og deres fjen
der, fuldt ud er tilbagegivet mig og nævnte Lange Peder, idet jeg sammen
med samme Peder lader samme rådmænd i Rostock og hver enkelt borger
sammesteds være fuldstændig kvit og frit med hensyn til ovenomtalte skib
og gods og med hensyn til alt andet, der på en hvilken som helst måde er
påført os, idet jeg til evig tid ikke vil rejse nogen klage, bære nag eller
fremkalde retsstrid i denne sag mod samme herrer rådmænd eller borger
skabet eller enkelte personer af dette eller på nogen måde offentligt eller
hemmeligt øve hævn. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev. Givet i Maaslev i det Herrens år 1349 på den dag, da apostlene
skiltes.
1) Maaslev ligger i Riseby herred (Svansø) og var sammen med det øvrige hertug
dømme pantsat til grev Gerhards sønner.
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1349. 22. juli.

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for betaling af den sidste
rate på 1000 mark sølv for Estland, som har fundet sted, efter at hans kapellan
Niels Jensen, kannik i Roskilde, har udleveret ordenen det lensbrev, som kong Kri
stoffer 2, 132g 11. november havde givet Knud Porse på Estland, og lover desuden
at holde ordenen skadesløs, hvis besiddelsen af Estland på grund af andre dokumenter
hos Knud Porses arvinger eller andetsteds skulde blive antastet.
Afskriftet i Königsbergarkivet (Göttingen).

aldemar, af Guds nådes de Danskes og Venders konge, til alle, hvem
dette brev når, hilsen med Gud.
Vi erkender og erklærer offentligt med dette brev, at vi i det Herrens
år 1349 på selve St. Marie Magdalenes dag i staden Lübeck ved vor kapel
lan herr Niels Jensen, kannik i Roskilde, har ladet overgive et åbent brev
til den fromme mand, broder Adam af den tyske St. Marieorden, til
rådighed og gavn for hele denne orden, hvilket brev var udstedt af vor højt
elskede fader herr Kristoffer, de Danskes konge, salig ihukommelse, og
givet den velbyrdige fyrste herr hertug Knud af Halland og hans sande
arvinger, og som indeholder den fulde ejendomsret, hvormed han havde
overgivet dem hertugdømmet Estland1). Da dette brev var overgivet til
ham, betalte samme broder Adam redebont i fornævnte stad Lübeck efter
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vor vilje 1000 mark lødigt sølv, 5x/2 guldgylden at regne for hver mark
lødigt sølv, til os på fornævnte høj mesters, brødres og hele ordens vegne i
medfør af og på grund af det køb, hvorved fornævnte høj mester, brødre og
orden har købt hertugdømmet Estland eller hele landet Reval med alle
dets tilliggender, således som det tydeligt indeholdes i vort åbne brev,
som vi har givet dem beseglet herom2). For disse 1000 mark lødigt sølv, der
således fuldt ud er betalt os, kvitterer vi disse fornævnte høj mester, brødre
og orden og erklærer dem for kvit og fri med dette brevs vidnesbyrd. Yder
mere lover vi oprigtigt disse fornævnte, nemlig høj mesteren, brødrene og
ordenen, at hvis muligvis noget brev, der er lig fornævnte brev3), som vi
har ladet overgive dem, eller andre breve eller dokumenter stadig skulde
findes hos eller være tilbageholdt af nævnte herr Knuds arvinger eller
findes andetsteds, i kraft af hvilke høj mesteren, brødrene eller ordenen,
måske i fremtiden kunde udsættes for krav, hindres i eller på nogen måde
lide skade angående deres retmæssige køb, ved hvilket nævnte høj mester,
brødre og orden som fornævnt har købt hertugdømmet Estland eller hele
landet Reval afos, skal vi, vore arvinger og efterfølgere sikre disse, høj meste
ren, brødrene og ordenen, både mod enhver fravindelse, der hidrører fra de
breve eller dokumenter, der kan dukke frem i modstrid hermed, og mod
enhver anden retssag og ethvert krav, som nævnte herr Knuds arvinger i
modstrid hermed vil kunne rejse mod dem og ordenen, og holde dem
fuldstændigt skadesløse, så de ikke på nogen som helst måde skal lide brøst
herved. Til klart vidnesbyrd om denne kvittering og vort kongelige løfte
og alt det fornævnte er vort sekretsegl med vor vilje og på vor befaling
hængt under dette brev. Givet fornævnte år og dag.
1) jf. DRB. II 10 nr. 171. — 2) jf. DRB. III 2 nr. 273. — 3) lensbrevet af 1329 11. no
vember eksisterer i to eksemplarer, af hvilke det ene, som nu findes i det svenske rigs
arkiv, og som stammer fra den tyske ordens arkiv, utvivlsomt er identisk med det, kanniken
Niels Jensen udleverer. Det andet eksemplar findes i det tidligere hertugelige arkiv i
Schwerin og må antages at være blevet spillet hertug Albrecht af Mecklenburg i hænde.

1349. 22. juli. Lübeck.

177

Bertram v. Heideby, Tideman v. Güstrow, Henrik Pape og Herman v. Wickede,
rådmand i Lübeck, bevidner, at kong Valdemar 4. Atterdags kapellan Niels Jensen
har fået udbetalt 1000 mark sølv af den tyske orden efter at have udleveret det lens
brev, som kong Kristoffer 2. havde givet Knud Porse på Estland.
8*
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Afskrift i Königsbergerarkivet (Göttingen).

ertram v. Heideby, Tideman v. Güstrow, Henrik Pape og Herman
v. Wickede, rådmænd i Lübeck, til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen med Gud.
Vi erkender ved dette brevs vidnesbyrd og vil, at det skal være vitterligt
for alle, at den hæderværdige mand, herr Niels Jensen, kannik i Roskilde,
kapellan hos den navnkundige fyrste og herre, herr Valdemar, de Danskes
og Venders konge, i det Herrens år 1349 på selve St. Marie Magdalenes
dag i vor nærværelse i samme herr konges navn og på hans vegne til
brug og gavn for hele St. Marieordenen af de Tyskes hus overgav den
fromme mand, broder Adam, kommendator i Wismar for brødrene af
samme orden, samme herr konges kvitteringsbrev, beseglet med det ved
hængende segl, for 1000 mark lødigt sølv, idet der regnedes 5r/2 guldgylden
for hver mark lødigt sølv, og desuden det brev af den stormægtige fyrste
herr Kristoffer, de Danskes konge, salig ihukommelse, omtalte herr kong
Valdemars fader, som denne havde givet den berømmelige fyrste, herr
hertug Knud af Halland og hans rette arvinger, og som indeholder den
fulde ejendomsret, hvormed han havde overgivet dem hertugdømmet
Estland1). Da dette brev var overgivet ham, betalte samme broder Adam
på hele samme ordens vegne omtalte herr Niels 1000 mark lødigt sølv,
nemlig 5x/2 guldgylden for hver mark lødigt sølv, således at samme herr
Niels i fornævnte herr kong Valdemars navn forsikrede, at der med
hensyn til fornævnte 1000 mark lødigt sølv var sket ham fyldest efter hans
vilje, og han anså sig for fuldstændig tilfreds. Til klart vidnesbyrd om alt
dette er vore segl med vilje, viden og samtykke af alle Lübecks rådmænd,
som efter fælles råd udsendte os i denne sag, hængt under dette brev. Givet
og forhandlet i Lübeck, år og dag som ovenfor.

B

1) jf. DRB. II 10 nr. 171.
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1349. 3. august. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at Jordan, sognepræst i Västra Vram,
skødede alt sit gods i Görslöv, Bingstorp og Åkarp, som var tilfaldet ham efter deres
afdøde broder herr Jens Kande, kannik i Lund, til sin broder Bennike, kannik i Lund.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

P
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Vi gør vitterligt for alle, at herr Jordan, præst og sognepræst i Våstra
Vram, personligt fremstod for os i kapellet på vor gård i Lund i det Herrens
år 1349 på den dag, da man fandt den første martyr St. Stephanus, og der
tilskødede han sin elskede broder, herr Bennike, vor kannik i Lund, alt sit
gods i Gorslov, Bingstorp og Åkarp i Gærds herred, at besidde med rette
evindelig, hvilket gods var tilfaldet ham ved arveret efter hans afdøde
broder, herr Jens Kande, kannik i Lund. Til vidnesbyrd om denne skød
ning er vort segl hængt under dette brev. Givet år, sted og dag som oven
for nævnt.

1349. 4. august.
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Notarialattest, at ærkebiskop Burchard af Bremens stadfæstelsesbrev af 1338 på
Kielerhospitalets friheder ( — Hasse III382 nr. 1009) er fremlagt af borgmestrene i
Kiel 4 nærværelse af herr Henrik, Slesvigkirkens biskop’.
Efter tryk hos Westfalen.

1349. 5. august. Frosta herredsting.

180

Tingsvidne af Frosta herredsting om, at Trued Tane og Peder Eskilsen har skodet
en del af en gård i Fogdarod til Bosjø kloster.
Skånebrevsfortegnelsen.

idnebrev udstedt af Jakob Andersen, tinghører, angående et skøde
brev udstedt til Bosjø kloster af Trued Tane og Peder Eskilsen på en
del af en gård i Fogdarod i Hodr sogn. Givet på bekenderen St. Dominicus’
dag 1349.

V
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Tingsvidne af Frosta herredsting om, at præsterne Tyge i Skarhult og Bent i
Hogserod har skødet en gård i Fogdarod til Bosjø kloster.
1. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

idnebrev udstedt af Jakob Andersen, foged i Frosta herred, angående
et skødebrev udstedt af Tyge i Skarhult og Bent i Hogserod på en
gård i Fogdarod til Bosjø kloster. Givet 1349.

V
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsebrevn:

ræsterne Tyge i Skarhult og Bent i Hogserod har solgt deres gård i
Fogdarod i Hodr sogn til Bosjø kloster. Brevet givet 1349 med 8 segl.

P

1) jf. nr. 180.
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1349. 5. august. Arhus.

Biskopperne Svend af Århus, Peder af Ribe, Peder af Viborg, ridderne Stig
Andersen, Niels Bugge, Klaus Limbæk, marsken Erik Nielsen og væbnerne Strange
Ebbesen og Esger Krog vidimerer hertug Valdemar 3. af Jyllands brev af 1340
20. september.
Original i rigsarkivet.

vend, biskop af Århus, Peder, biskop af Ribe, Peder, biskop af Viborg,
og Stig Andersen, Niels Bugge, Klaus Limbæk, riddere, samt Erik
Nielsen, marsk, Strange Ebbesen og Esger Krog, væbnere, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi har set og om
hyggeligt undersøgt nedenstående brev af den berømmelige fyrste, herr
Valdemar, hertug af Jylland, under hans ægte segl, hvilket brev var
uskrabet, ustunget, ikke udstreget men ubeskadiget i enhver henseende,
og ord til andet af følgende indhold: Valdemar, af Guds nåde hertug af
Jylland, til alle der ser dette brev o.s.v. (= DRB. 3, rk. I nr. 68). Vi be
vidner at have set dette og hænger vore segl under dette brev til vidnes
byrd om ovenstående i det Herrens år 1349 onsdagen før martyren St.
Laurentius’ dag i fornævnte stad Århus.

S
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1349. 12. august.

Gøzeke Sithogh pantsætter sin gård i Malmø til Godrik Jakobsen sammesteds for
104 mark skånsk.
Original i rigsarkivet.

øzeke Sithogh til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg
i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige og gode mand Godrik
Jakobsen, bymand i Malmø, nærværende brevviser, for 104 mark nye
skånske penge, at betale ubetinget af mig eller mine arvinger til ham eller
hans arvinger nu førstkommende St. Mikkelsdag, dog således at hvis

G
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jeg ikke yder ham denne betaling til den termin, der er fastsat for mig,
så forpligter jeg mig med dette brev til sammen med mine arvinger at
betale samme Godrik eller hans arvinger 104 skilling gamle groter fra
Tours, gode og lovlige, otte dage næst efter nævnte St. Mikkelsdag,
for hvilken sum penge eller sølv jeg med dette brev pantsætter fornævnte
Godrik min gård i Malmø, som Asser Degn bor på, med huse og alle dens
øvrige rørlige og urørlige tilliggender, på den betingelse, at hvis jeg til
den nævnte termin, nemlig ottendedagen efter St. Mikkelsdag, svigter
med betalingen, så skal jeg bøde samme Godrik tre mark nye skånske
penge for ikke at have overholdt terminen, og en mark penge af samme
mønt for hver følgende uge efter nævnte termin som erstatning for tab og
morarente, og samme bøde skal regnes med i hovedsummen, indtil fornævnte
gård ikke anses for at være mere værd end pengesummen1). Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de
velbyrdige mænd Niels Jasersen2) og Peder Ågesen, bymænd samme
steds. Givet i det Herrens år 1349 onsdag næst efter St. Laurentius’ dag.
1) d.v.s. skønnes gården at være 50 mark mere værd end den er pantsat for, vil
pantesummen være forhøjet til dette beløb efter 50 ugers forløb. — 2) i hans bomærke
kaldes han Niels Jakobsen.

1349. 13. august.

184

Testamente af Ghyso Ghyseler, borger i Lübeck.
Registratur på tysk i arkivet i Lübeck (20. årh.).

hyso Ghyseler. Vidner: Herman Blomenrod, rådmand, Johan Pleskow,
rådmand. Eksekutorer: herr Kristian Beckers (Pistoris), gejstlig,
Johan v.d. Sode, Henrik Ricbode, Lydeke v. Hamme.
1. Eksekutorerne skal give de fattige en halv læst sild til en værdi af
5 mark penge, 2. Til hans hustru Benedikte i København 25 lybske floriner
og alt det gods, der findes i København. 3. Til en vis slægtning (amico)
af arveladeren skal eksekutorerne efter anvisning udbetale 25 floriner.
4. Til hans tante Telse, skomageren Bernhards hustru, 6 floriner, til Telse
og Katerine, hendes1) og guldsmeden Werners døtre 10 floriner. 5. Til
tanten Gretke og hendes ægtefælle Schilling 10 floriner. 6. Til hans
svoger Johan Tanke i Malmø (to dem Ellenborghen) en lægter (tymba que
vulgariter dicitur en luchteboth). 7. Hvad der bliver tilovers, skal overgives
den i afsnit 3 nævnte slægtning. Formuetab skal fordeles på de testamen-
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terede beløb efter forholdstal. Under forbehold af tilbagekaldelse. Ypoliti
dag.
1) øjensynligt i et tidligere ægteskab.

185

1349. 18. august. Avignon.

Pave Clemens 6.s rundskrivelse til en række ærkebiskopper, heriblandt ærkebiskop
pen af Lund, og deres lydbiskopper om ændringen af pave Bonifacius 8.s bulle om
jubelaflad i 1300 og hvert følgende hundredår, således at der gives jubelaflad i 1330 og
hvert følgende 30. år.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre,
(Bernard), ærkebiskop af Bordeaux, og hans lydbiskopper, hilsen og
apostolisk velsignelse.
Efter vore brødres1) råd og i apostolisk magtfuldkommenhed har vi i
sin tid besluttet at ændre den bestemmelse2) om aflad, som vor forgænger,
pave Bonifacius 8. — salig ihukommelse — tilstod alle, der følte sand
anger og bekendte deres synder, og som på nærmere angivet måde søgte
apostlene St. Peters og St. Paulus’ hovedkirker i Rom i året 1300 efter
Guds byrd og hvert hundrede år derefter, idet vi har nedsat perioden til
halvtreds år og bestemt, at alle, som ønsker at opnå denne aflad, på nær
mere angivet måde skal søge de fornævnte hovedkirker og kirken i Lateranet næste år, som er året 1350 efter Guds byrd, og derefter hvert halv
tredsindstyvende år, således som det fuldstændigt indeholdes i vort derom
affattede brev, hvis indhold er følgende: Clemens, biskop, Guds tjeneres
tjener. Til evig erindring (0. s.v. = Acta Pont. VII 28 nr. 3239^). Derfor
pålægger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev, at I alle, hver i sin stad og
sit stift, skal forkynde dette vort fornævnte brev og udlægge det på for
ståelig vis for Eders undergivne, gejstligheden og lægfolket, så at disse
med Guds hjælp kan berede sig og gøre sig fortjent til denne aflad. Men
da dette brev måske på grund af de farefulde veje eller ved anden lovlig
hindring ikke godt kan overrækkes hver enkelt af Eder, er det vor vilje,
at Du, broder ærkebiskop, skal lade en offentlig notar udfærdige en afskrift
af nævnte brev, og at Du skal bekræfte den med Dit segl og sende den til
Eders brødre og lydbiskopper, som skal nære fuld tiltro til den afskrift,
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som var den vort originale brev. Givet i Avignon den 18. august i vort
ottende pontifikatsår.

Til vore ærværdige brødre, (Peder), ærkebiskop af Lund, og hans lyd
biskopper, hilsen o.s.v.
Efter vore brødres råd o. s.v. som i det umiddelbart foregående til slut
ningen.
1) d.v.s. kardinalerne. — 2) jf. c. 1 Extrav. comm. De poenitentiis et remissionibus V 9.
— 3) jf. også c. 2 ibid.

1349. 19. august.
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Lave Holk pantsætter gods i Flarup til Segebod Krummedige for 3 mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

ave Holk til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
i Jeg gør vitterligt for alle, at jeg erkender, at jeg formedelst fem mark
lybske penge, som jeg skylder den gode mand Segebod Krummedige, af
gode grunde har pantsat ham noget gods i Flarup med årlig afgift til en
værdi af fire ørtug korn, hvilket gods fordum tilhørte Sorte Jens Holk;
den betingelse vedføjes, at jeg skal varsko nævnte Segebod et halvt år i
forvejen, når jeg ønsker at indløse dette gods, og på lignende måde skal
også samme Segebod varsko mig et halvt år i forvejen, når han ikke længere
vil beholde fornævnte gods i pant for fornævnte pengesum, og yderligere
tilføjes det vilkår, at hvis fornævnte Segebod møder nogen hindring med
hensyn til dette gods, således at han ikke frit kan besidde det efter sit ønske,
da forpligter Niels Jensen af Ulsnæs og jeg os med dette brev fast til uden al
tvivl at betale fornævnte Segebod hans penge, som ovenfor anført; og
samme Segebod skal oppebære afgifterne af nævnte gods i det indeværende
år; men når førberørte gods er indløst, skal oppebørslen af afgifterne af
samme gods tilfalde mig. Givet under mit segl og under ovennævnte Niels
Jensen af Ulsnæs’ segl i det Herrens år 1349 onsdagen efter den hellige
jomfrus himmelfart.
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Niels Henzesen pantsætter sit gods i Arndrup og på Hessel mark til klostret i Løgum
for 12 pund sterling.
Afskrift i Løgumbogen.

Nr. 188
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iels Henzesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg af nærværende brevvisere og herrer, den
herre abbed i Løgum og det menige konvent sammesteds, fuldt ud har
modtaget 12 pund sterling, for hvilke jeg med dette brev og indtil først
kommende St. Mortens dag i sandhed pantsætter dem alt mit gods, som jeg
besidder i Arndrup, med huse, agre, enge, græsgange og alt dets tilliggende,
vådt og tørt, samt nogle jorder tilhørende mig på Hessel mark, på den
betingelse, at hvis nævnte 12 pund ikke bliver betalt i aftalte penge på
sidste ting før St. Mortens dag, skal alt det fornævnte gods fra da af tilfalde
klostret i Løgum, at besidde med rette evindelig, uden krav fra nogen af
mine arvinger. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1349 torsdagen før den glorrige jomfrus fødselsdag.
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1349. 5. september.

Biskop Niels af Odense overlader prioren og brødrene i St. Knuds kloster i
Odense den biskoppelige jurisdiktion over deres undergivne.
Afskrift i Odensebogen.

roder Niels, af Guds miskundhed biskop af Odense, til sin elskede herr
prior Henneke og hele sit elskede kapitel sammesteds i oprigtig kærlig
hed med Gud.
Den inderlige kærlighedsfølelse, som vi særligt nærer over for Eders
kloster, tilskynder os og vort embedes myndighed opfordrer os til på frelsebringende måde at sørge for Eders lise, så meget vi kan. Derfor har vi
skænket og overladt Eder, herr prior, og Eders efterfølgere til enhver tid
fri rådighed over alle gejstlige sager, som hører til vor jurisdiktion og angår
Eders undergivne, hvor de end findes i vort stift, idet det i enhver henseende
er vor vilje, at nævnte undergivne på ingen måde skal svare nogen af vore
provster, officialer, ombudsmænd eller deres stedfortrædere, som optræder
i vort eller nogen andens navn, med hensyn til ovennævnte sager, men alene
Eder, og idet vi desuden ved strengt påbud forbyder, at nogen af vore for
nævnte provster, officialer, ombudsmænd og fogeder, af hvilken stilling de
end er, på nogen måde besværer, forulemper eller hindrer Eders fornævnte
undergivne mod denne friheds nåde, som vi har tilstået Eder, såfremt de vil
undgå ulydighedens stempel. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl
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hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1349 lørdagen før den
glorrige jomfru Maries fødselsdag.
1) jf. DRB. II 7 nr. 283.

1349. 8. september.
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Oluf Pedersen af Strø skøder alt sit gods i Kastelev til Gødeke Mogensen.
Original i rigsarkivet.

luf Pedersen af Strø til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med levende
røst har solgt og afhændet alt mit rørlige og urørlige gods i Kastelev i Ham
mer herred, som jeg lovligt har fået med min elskede hustru Gertrud —
salig ihukommelse — til den gode mand Gødeke Mogensen med alle til
liggender til nævnte gods, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, virning
og huse, vådt og tørt og alt andet, og jeg har skødet det i hans skød, at
besidde med rette evindelig, idet jeg har forpligtet mig og mine arvinger
til at hjemle og fri fornævnte Gødeke og hans arvinger fornævnte gods med
alt det tidligere opregnede for krav fra alle nulevende og fremtidige. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl
tilhørende de gode mænd Niels Hak af Gullarp og Henrik Nielsen af
Ellinge i det Herrens år 1349 på den hellige og glorrige jomfru Marias
fødselsdag.

O

1349. 9. september. Oxie herredsting.
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Tingsvidne om, at Jens Ottosen solgte gården Bastorp til Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

r I Hngsvidne, udstedt af Oxie herredsting, angående Jens Ottosens skøde-L brev til prioren i Bosjø kloster på Bastorp gård i nævnte herred. Givet
dagen efter den hellige jomfru Marias fødselsdag 1349.
2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ingsvidne udstedt af Oxie herred, nemlig af Peder Eskilsen, foged
sammesteds, og nogle væbnere. Givet dagen efter den hellige jomfru
Marias fødselsdag 1349.

T
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5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ogle fornemme mænds vidnebrev, skrevet på pergament, hvoraf frem
går, at den gode mand Jens Ottosen har solgt en gård i Bastorp i
Oxie herred til den hæderværdige mand, præsten og prioren i Bosjø kloster,
som hedder Niels Pose. Brevet er beseglet med fem segl. Givet 1349.
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1349. [Før 14. september].

Jakob Pedersen Spink skænker sin gård i Gierslev til præsten herr Hågen.
Antvorskov klosters registratur (1607).

akob Pedersen Spink skænkede og tilskødede herr Hågen, præst i Giers
lev, sin gård sammesteds, som er en ‘stavn’, samt en ørtug1) jord. År

J
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1) las otting, jf. nr. 192.
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1349. 14. september.

Hågen, sognepræst i Gierslev, skøder og testamenterer sin gård i Gierslev til Antvor
skov kloster for sin årtid sammesteds.
Afskrift i rigsarkivet.

ågen, præst, sognepræst ved Gierslev kirke, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg karsk af sind til lægedom for min sjæl i sandhed har
skødet og testamenteret St. Johannes Døberens kloster i Antvorskov cn
mig tilhørende gård, som kaldes en ‘stavn’, i Gierslev umiddelbart øst for
kirken tillige med en otting jord sammesteds, hvilke jeg har fået til evig
besiddelse ved lovlig skødning fra gejstlig side, således at enhver præst
sammesteds efter min bortgang på hver dag for min årtid fromt skal
holde en messe med vigilier for mig, således som det menige konvent
sammesteds ved sit åbne brev1) har forpligtet sig til. Til vidnesbyrd herom
er mit segl sammen med segl tilhørende de gode mænd og herrer........ 2)
Clemens af Hallenslev og Asser Skytte, borger i Slagelse, hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1349 på korsets ophøjelsesdag.

H

1) kendes ikke. — 2) lakune i afskriften.

^5

28. september 1349

Nr. 194

1349. 17. september.

193

Borgmestre og råd i Ribe giver medlemmer af skræddernes og overskærernes lav i
Ribe eneret på at forhandle, tilskære og sy tøj.
Vidisse af kong Kristian i. af 1474 21. oktober.

orgmestre og rådmænd i staden Ribe til alle, hvem det angår eller i
fremtiden vil angå, hilsen evindelig med Gud.
Det er sømmeligt og stemmende med fornuften, at vi omfatter dem med
særlig nåde, om hvem vi ved, at de med store udgifter og tjenesteydelser
udstår besværligheder til bedste for staden. Da derfor de nærværende
brevvisere, oldermændene for skræddernes og overskærernes1) broderskab
og gilde hos os og de til dette knyttede skræddere ved deres hænders ar
bejde efter deres evne ligesom andre borgere til stadighed udreder og yder
(bidrag) til vor stads befæstning og dens skattepålæg, vil vi med dette
brev begunstige nævnte oldermænd, skræddere og overskærere og sammes
broderskabs og gildes lav med det privilegium, at ingen, af hvad stand han
end er, uden vort og nævnte oldermænds samtykke og særlige tilladelse
for fremtiden på nogen måde må overskære tøj eller skære eller sy nye
klædninger hos os. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort bysegl hænge
under dette brev. Givet i det herrens år 1349 sidste torsdag før apostelen
og evangelisten St. Mattheus’ dag.

B

1) d.v.s. manufakturhandlernes.

1349. 28. september. København.
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Peder Nielsen, søn af Niels af Buddinge, pantsætter sit gods i Buddinge til Jakob
Tybjerg, indvåner i København.
Original i rigsarkivet.

eder Nielsen, søn af afdøde Niels af Buddinge, til alle, der får dette
brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg på mine egne og mine arvingers vegne
med dette brev af egen fri vilje pantsætter alt mit gods i Buddinge til
nærværende brevviser Jakob Tybjerg, indvåner i København, og hans
arvinger formedelst 20 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt — som jeg har
oppebåret i rede penge og i gode værdier efter mit forgodtbefindende og
ønske — nemlig en gård med tre fjerdinger jord og en anden gård med et
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halvt bol jord med alle tilliggender hertil, agre, enge, skove, græsgange,
fiskevande og alt andet, som fra arilds tid vides at have hørt til nævnte
gods inden for de fire markeskel, hvilket gods er tilfaldet mig ved arveret
efter min broder Niels Buddinge og min søster Helene, god ihukommelse.
Til nu førstkommende St. Mortens dag skal godset indløses fuld ud i redet
penge og ikke i andre værdier, men hvis jeg til den tid ikke indløser det,
da skal samme Jakob eller hans arvinger frit nyde afgifterne og indkom
sterne af det nævnte gods, uden at de fradrages i gældens hovedstol, indtil
jeg eller mine arvinger lovligt indløser godset. Og jeg lover, at jeg og mine
arvinger skal holde samme Jakob eller hans arvinger skadesløse for alt,
hvad han måtte have bygget og forbedret på samme gods, svarende til
omfanget af hans omkostninger, såvel store som små; men ifald bygningerne
— det ske ikke — skulde nedbrænde, og han opfører andre i stedet, forplig
ter jeg mig med dette brev til at fyldestgøre samme Jakob eller hans
(arvinger) såvel for de nedbrændte bygninger som for de nyopførte, med
den tilføjelse, at når jeg eller mine arvinger indløser nævnte gods, og
samme Jakob eller hans arvinger har fået fuld betaling og fyldestgørelse
for alle deres omkostninger på dette gods, skal han eller hans (arvinger)
et helt år igennem frit besidde samme gods med alle dets tilliggender og
frit kunne råde over det til eget brug uden al indsigelse fra min eller mine
arvingers side. løvrigt er det min vilje og afgiver jeg løfte om, at ifald nøden
skulde tvinge mig til at afhænde nævnte gods eller til at søge at få en større
sum penge for det i fremtiden, skal samme Jakob eller hans arvinger være
de nærmeste til at købe eller til at yde pengelån i omtalte gods1). Men
hvis samme Jakob skulde lide noget tab som følge af ovenstående eller
noget enkelt punkt i ovenstående, forpligter jeg mig og mine arvinger til at
holde ham skadesløs. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl til
hørende de gode mænd, herr Absalon, kannik i København, og Gerike
Frederiksen hængt under dette brev. Givet i København i det Herrens år
1349 dagen før mikkelsdag.
1) jf. nr. 203.
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1349. 28. september. Avignon.

Pave Clemens 6. udnævner Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, til sin nuntius
og kollektor i Danmark, Norge og Sverige samt i staderne og stifterne Uppsala,
Lund og Nidaros.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

r I vor elskede søn Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, retskyndig,
JL det apostoliske sædes nuntius1).
Når vi betænker Din nidkærheds, Din retskaffenheds og Dine dyders
fortjenester, for hvilke Du anbefales ved troværdigt vidnesbyrd, bevæges vi
til tillidsfuldt at støtte os til Dig i vore og Romerkirkens anliggender.
Derfor udpeger vi med apostolisk myndighed Dig til, så længe det behager
det apostoliske sæde, at være samme sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og
Norges riger samt i stæderne og stifterne og kirkeprovinserne Uppsala,
Lund og Nidaros, og vi tilstår Dig uindskrænket fuldmagt til at kræve,
inddrive og modtage alle ydelser i penge og i hvilket som helst andet,
samt forlange alle andre rettigheder i fornævnte riger, stæder, stifter og
kirkeprovinser, der tilkommer os og Romerkirken, og til helt og fuldt at
fritage og til at kvittere dem, af hvem Du modtager dette, for det, Du
modtager af samme, og til at foretage Dig alt andet, alt og hvert især, som
måtte være hensigtsmæssigt angående ovenstående eller dele af ovenstå
ende, og som vides at høre til dette embede, og til at tvinge genstridige,
hvor fornemme de end er, selv om de udmærker sig ved biskoppelig eller
enhver anden værdighed, med kirkens straf uden appel. Givet i Avignon
den 28. september i vort ottende pontifikatsår.
1) Johannes Guilaberti var formelt pavelig udsending i Danmark, Sverige og Norge,
men opholdt sig fortrinsvis i Sverige, hvorfor de øvrige fuldmagtsbreve udelades her;
disse er anført i Dipi.Dan.

1349. 5. oktober. Lille herredsting.
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Tingsvidne af Lille herredsting om, at ærkedegnen i Roskilde, herr magister
Hemming, har stadfæstet den skødning, der under hans sygdom var foretaget af hans
gods i Torslundemagle og Reerslev til indstiftelse af et alter i domkirken i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

ynceke den ældre, staden Roskildes borgmester, Jakob Skål, foged,
Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, Mogens Jensen, Anders,
sakristan, evige vikarer ved Roskildekirken, Jakob af Torslunde og
Niels Ishøj, præster, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at efter at den gode mand, herr Niels Plade, kannik i
Roskilde, tidligere på Lille herredsting med bemyndigelse og fuldmagt

G
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af den ærværdige mand, herr magister Hemming, ærkedegn i Roskilde,
der da på grund af sygdom måtte holde sengen, havde skødet nævnte herr
magister Hemmings gods i Torslundemagle og Reerslev, rørligt og urør
ligt, med dets tilliggender til oprettelsen af et alter1), doteret af ham, i
Roskildekirken med en messe til lægedom for hans sjæl og hans brødres
og forfædres sjæle, at holde hver dag til evig tid, og efter at fru Edle, enke
efter Peder Grubbe og nu samme herr magister Hemmings arving, per
sonligt nærværende havde givet sit samtykke til foranstående med den
undtagelse, at hun efter eget valg vilde beholde en gård af det for
nævnte gods for sig, hvis hun overlevede ham og fornævnte herr magister
Hemmings gods tilfaldt hende som retmæssig arv, så fremstod fornævnte
herr magister Hemming, da han var blevet rask, senere, nemlig i det
Herrens år 1349 mandagen før St. Dionysius’ og hans fællers dag, person
ligt på samme Lille herredsting, hvor han bekræftede og stadfæstede for
nævnte skødning, foretaget af omtalte kannik Niels Plade, og til overflod
skødede han sit nævnte gods til samme alter, og han skødede ligeledes
egenhændigt den gård, som fornævnte fru Edle havde haft i sinde at be
holde for sig, hvis hun overlevede ham og hans gods tilfaldt hende ifølge
arveret, til ovennævnte alter i vor og adskillige andre troværdige mænds
nærværelse. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte år og dag.
1) jf. nr. 169.
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1349. Omkr. 18. oktober. Ringsted landsting.

Tue Sverkersen og hans hustru fru Ingerd giver afkald på et bol jord i Gerlev,
som Ingerds fader Peder Kol havde skødet til Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

a striden mellem Vor Frue kloster i Sorø på den ene side og velbyrdig
mand Tue Sverkersen og hans hustru fru Ingerd Pedersdatter på den
anden angående gods i Gerlev i Slagelse herred, nemlig et bol skyldjord
med dets tilliggender, havde stået på i længere tid, og det omsider på
landsting i Ringsted blev befundet, at klostret havde erhvervet samme gods
af velbyrdig mand Peder, kaldet Kol, nemlig fornævnte Ingerds fader, ved
retmæssigt køb og skødning, og at klostret dengang havde lovlig hævd på god
set, ophørte forskrevne strid med tilbørligt afkald på fremtidige krav på dette
gods. I det Herrens år 1349 omkring den hellige evangelist Lukas’ dag.

D
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27-

Ingerd Jensdatter, enke efter herr Albert (Albertsen), skøder på Ginding herreds
ting en gård i Feide til St. Mikkels kirke i Sale.
Afskrifter i rigsarkivet og i den arnemagneanske samling.

ngerd Jensdatter, enke efter herr Albert, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det skal være vitterligt for de nulevende og ikke skjult for de
fremtidige, at jeg efter at have indhentet råd og samtykke hos mine sønner
og andre, hvem det vedkommer, har skænket og på Ginding herredsting
frit tilskødet St. Mikkels kirke i Sale en gård i Feide i Ryde sogn, hvorpå
Niels Katerinesen bor, og hvoraf der årligt ydes en halv mark korn og en
halv tønde smør for fire trækdyr1) sammesteds, med alle rørlige og
urørlige tilliggender hertil, nemlig alle agre, enge, græsgange, vådt og
tørt, der fra gammel tid eller nu er henlagt til nævnte gård, at besidde
med rette evindelig. Denne gård skal den til enhver tid værende sogne
præst have i sin fri besiddelse og til sin rådighed, og han skal oppebære
alle frugter og indtægter, idet han til frelse og lægedom for min sjæl hver
uge skal holde en messe, dog således, at han årligt skal udrede en øre i de
tre slags korn2) til fornævnte kirkes bygningsfond eller brug. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende mine
elskede sønner og andre troværdige mænd, der personligt overværede
skødningen af fornævnte gård på fornævnte Ginding herredsting, nemlig
Albert Albertsen, Henrik Albertsen, Ludvig Albertsen, Peder Albertsen,
herr Peder, prior i Stubber, herr Gregers af Ejsing, præster, Jens Arnestsen,
Kristian Byger, Kristian Harbo, Niels Pape, Peder Arnestsen og Peder
Mogensen. Givet i det Herrens år 1349 dagen efter de 11000 jomfruers dag.

I

1) oversættelse af iumenta. — 2) d.v.s. rug, byg og havre.

1349. 27. oktober.
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Herr Bent, sognepræst i Hogserod, skænker sin søn Povl og hans moder Tove en
gård i Soderto.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

G

avebrev af herr Bent, præst i Hogserod, til sin søn Povl og hans1)
moder Tove på en gård i Soderto, hvoraf hver fik halvdelen. Givet
dagen før apostlene St. Simons og St. Judas’ dag 1349.

3. Række. III. — 9
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2. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

err Bent, sognepræst i Hogserod, bekender, at han i sund og rask
tilstand har givet sin søn Povl og moderen Tove en halv gård i
Soderto, under hvilket brev der hænger fire segl. Givet 1349 på Simons
og Judas’ dag2).

H

5. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

avebrev af foromtalte3) herr Bent i Hogserod til sin hustru Tove på en
halvgård i Soderto, og den anden halvgård fik hans søn ved navn
Povl.

G

1) Skånebrevsfortegneken har sin, men jf. ndf. og nr. 200. — 2) 28. oktober, men jf.
ovf. — 3) i udkastet er nr. 200 anført forud for nr. 199.
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Hr. Bent, sognepræst i Hogserod, skænker sin søn Peder og begge sine døtre en gård
i Soderto.
1. Skdnebrevsfortegnelsen:

remdeles et gavebrev, udstedt af samme præst til hans søn Peder og
hans to døtre Torun og Arine på endnu en gård i Soderto, som for
nævnte præst havde købt af sin frænde Tormod Bentsen. Givet dagen før
apostlene St. Simons og St. Judas’ dag 1349.

F

2. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

err Bent, sognepræst i Hogserod, skøder sin søn Peder og sine to døtre
Arine og Torun en gård i Soderto, og han bekræfter dette gavebrev
med sit eget og flere andre fornemme mænds segl. Givet på Simons og
Judas’ dag 13491).

H

5. Udkast til Skdnebrevsfortegnelsen:

avebrev af herr Bent, sognepræst i Hogserod, til begge sine døtre
Arine og Torun på en gård i Soderto.

G

1) j’f. nr. 199 note 2.
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Ærkebiskop Peder af Lund stifter et alter i Lunds domkirke.
To originaler i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
For at de troende kristnes fromhed med Guds hjælp kan brænde med
stærkere glød, for at dyrkelsen af Guds navn kan øges ved bedst mulige
gaver, og for at vor skrøbelighed kan opnå syndernes forladelse, doterer
vi det alter, som vi med billigelse og enstemmigt samtykke af vort ærvær
dige kapitel i Lund har opført i den søndre side af koret i vor kirke i Lund
til ære for St. Thomas, ærkebiskop af Canterbury og martyr, og St. Anna,
den glorrige jomfru Marias moder, og til lægedom for vor og vore forældres
sjæle, med alt vort nedennævnte gods, som vi tidligere har skødet til samme
alter. Med dette brev skøder vi påny dette samme gods, alt og hvert, til
nævnte alter, og vi oplader det til evindelig besiddelse med virning, huse,
vande, fiskevande, damme, dam og damsbånd, agre, enge, græsgange og alle
de øvrige tilliggender hertil. For det første vor gård i Lund i St. Mikkels
sogn, som vi ved retmæssigt købs adkomst har erhvervet af herr Peder
Svendsen, fordum kannik og kældermester ved kirken i Lund, for at
præsten ved samme alter kan have residens i samme gård. Fremdeles alt
vort gods i Gorslov nord for åen med en vandmølle ved broen, hvilket vi
ved retmæssigt købs og skødnings adkomst har forskaffet os fra Henneke
Mikkelsen, borger i Lund, en gård i Gorslov syd for åen, som vi har købt
af herr Niels Olufsen, fordum kannik i Lund. Fremdeles alt vort gods i
Hjårup, nemlig fire gårde med et landbosted og en vejrmølle, som herr
Niels Ågesen, ridder, har solgt og skødet os for fuld pris. Fremdeles en gård
i Ståvie i Torna herred, som vi vides at have fået fra Jakob Pedersen af
Torsjo. Vi vil, at de i dette brev optagne betingelser under trusel om Guds
dom fast skal overholdes, (nemlig) at præsentationen, besættelsen og over
dragelsen af fornævnte alter efter vor død frit og for evigt skal tilfalde herr
ærkebiskoppen af Lund, hvem det til enhver tid måtte være, og at rådig
heden over fornævnte gods skal tilfalde den præst, der er indsat eller til
enhver tid bliver indsat ved samme alter på kanonisk vis. Men præsten,
der gør tjeneste ved dette alter, skal under skyldigt hensyn til forrang1)
enten selv eller ved andre til evig tid afholde messer ved dette alter, hver
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søndag om den hellige treenighed, hver mandag skiftevis om de afdøde
og om englene, hver tirsdag om St. Thomas, ærkebiskop af Canterbury,
hver onsdag om St. Anna, hver torsdag om St. Laurentius, hver fredag om
det hellige kors, hver lørdag om den hellige jomfru Maria, Kristi moder,
og den bestemmelse tilføjes, at der i alle de messer, der læses ved dette
alter, i canon missae2) skal indeholdes en kollekt for os og vore forældre
med forbøn for os. Ligeledes er det vor vilje, at enhver, der efter vor død
opnår nævnte alter, i det mindste skal være subdiakon eller inden et år
forfremmes til denne grad, og at han, medmindre han efter at have mod
taget denne grad begiver sig til et universitet, personligt skal residere ved
dette beneficium med forpligtelse til på vor dødsdag højtideligt at afholde
vor årtid i koret i Lund kirke og til hvert år at betale syv mark nye skånske
penge, af hvilke de herrer kanniker i Lund, som tager del i vigilierne og
messen i koret ved vor årtid, skal have tre mark penge, vikarerne en mark
penge, de, som afsynger messer ved de enkelte altre i kirken i Lund, tolv
øre penge, klokkerne to øre penge og de fattige peblinge og andre tiggere
ti øre nye skånske penge. På dagen efter vor årtid skal præsten ved dette
alter lade afholde en årtid for vore forældre, Jens Nielsen af Nåsbyholm,
ridder, vor fader, og Kristine, vor moder, og vore andre slægtninge, vel
gørere og undergivne med fem mark nye skånske penge, som skal fordeles
på følgende måde. For det første skal oftnævnte alterpræst udbetale to
mark nye skånske penge til de herrer kanniker i Lund på de ovennævnte
vilkår, en halv mark penge til vikarerne, tolv øre penge til dem, der af
synger messer ved alle altre, en øre penge til klokkerne og syv øre penge
til de fattige peblinge og andre tiggere. Præsten ved fornævnte alter må
slet intet afhænde af fornævnte gods uden med billigelse af og i samråd
med herr ærkebiskoppen og kapitlet, og uden at der foreligger lovlig og
tvingende grund, og han må ikke på nogen måde foretage mageskifte der
med. For at alt det ovennævnte skal stå ved magt til evige tider, har vi
ladet dette brev bestyrke ved at vedhænge vort segl og segl tilhørende vort
nævnte kapitel i Lund og herrerne Jakob Jensen, Anders Nielsen af Skabersjd og Jens Nielsen af Sibbarp, riddere. Givet i Lund i det Herrens år
1349 dagen før allehelgensdag.
1) d.v.s., at messelæsningen ikke må lægges på tidspunkter, som er optaget af andre
messer. — 2) messens hoveddel.
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Biskop Svend af Århus bemyndiger kapitlet i Århus til at anvende interdikt- eller
bandlysningsdom ved inddrivelsen af den bandret, biskoppen har overladt kapitlet.
Afskrift i Arhusbogen.

vend, af Guds nåde biskop af Århus, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at vi med dette brev tilstår de hæderværdige mænd vort
elskede kapitel i Århus, hvem vi til afholdelse af uddelinger i vor fornævnte
kirke1) har overladt at oppebære vor indtægt, som kaldes bandret, i hele
vort stift, fri bemyndigelse til selv eller ved stedfortræder, udpeget hertil,
at bede om og fordre denne indtægt samt inddrive den ved interdikt- eller
bandlysningsdom og til at eftergive samme dom og foretage alt andet, som
måtte være tjenligt til håndhævelse af denne rettighed. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1349 på
allesjælesdag.

S

1) jf. nr. 130 og 131.

1349. 2. november. København.
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Peder Nielsen, søn af Niels Buddinge, sælger sit gods i Buddinge til Jakob Ty
bjerg.
Original i rigsarkivet.

eder Nielsen, søn af afdøde Niels af Buddinge, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at alt mit rørlige og
urørlige gods i Buddinge, som er tilfaldet mig ved arveret efter min broder
Niels af Buddinges og min søster Helenes død, og som Jakob Tybjerg ved
mit åbne brev1) har i pant for 20 mark lødigt sølv, for hvilket gods jeg har
oppebåret passende og tilstrækkelig betaling efter mit ønske af samme
Jakob, har jeg, enten selv eller ved mine arvinger, solgt til samme Jakob
og hans arvinger, at besidde evindelig, idet jeg forpligter mig eller mine
arvinger til, når samme Jakob eller hans (arvinger) forlanger det, med
levende røst at skøde ham det på det rette ting. Til vidnesbyrd herom er
mit segl tillige med seglet tilhørende herr Vilhelm Kappelgård, kannik i

Nr. 204

7.

november 1349

134

København, hængt under dette brev. Givet i København i det Herrens år
1349 dagen efter allehelgensdag.
1) jf. nr. 194.

1349. 7. november1).

204

Tingsvidne om, at biskop Gunnar af Ribe har skænket Søbyvads mølle til Tvilum
kloster.
Silkeborgske registratur (Tvilum klosters breve 1558).

t latinsk tingsvidne på Søbyvads mølle, og om at bisp Gunnar2) af Ribe
1 gav den til Tvilum kloster. Givet 1349 på det første ting1) efter alle
helgensdag.

E

1) Gern herreds tingdag holdtes om lørdagen. — 2) 1230-1245.

1349. 10. november. Spandau.

205

Markgrev Ludvig af Brandenburg og hans broder Ludvig Romeren, hertug af
Bayern, forlener grev Ulrik af Lindau med Wusterhausen og Gransee.
Original i Berlin.

i Ludvig, af Guds nåde markgreve af Brandenburg og Lausitz,........
og vi Ludvig Romeren, af samme nåde hertug af Bayern og pfalzgreve
ved Rhinen,........ Disse er vidner: de ædle velbyrdige fyrster, herr Valde
mar, konge af Danmark, vor kære svoger, hertug Barnim af Stettin, den
ældre, og hertug Bugislav af Stettin, vore kære onkler, dertil vore riddere
herr Hasse den ældre v. Wedel, herr Frederik v. Lochen, herr Johan v.
Gadebusch, herr Herman v. Redern, herr Peder v. Bredow og herr Johan
v. Rochow og adskillige andre troværdige mænd. Dette brev er givet i
Spandau år 1349 efter Guds fødsel St. Mortens aften.

V

1349. 11. november. Avignon.

206

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 Peder, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas,
hilsen o.s.v.

T

13. november 1349

*35

Nr. 207

Vi giver gerne velvilligt samtykke til Dine fromme bønner (---------)J).
Givet i Avignon den 11. november i vort ottende pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 115.

1349. 13. november.

207

Herr Sigvid Trane skænker gods i Halland som sjælegave til Sondrum kirke og
præstekald.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

idderen Sigvid kaldet Tranes gave til Sondrum kirkes bygningsfond
- på en gård, som kaldes Bogesgård, i Harplinge sogn. Og til præstens
bord i nævnte Sondrum sogn gav føromtalte to gårde i Tolarp i Snostorp
sogn og to gårde i Eketånga, kaldet Lundsgård, med en mølle i Onsjd i
Sondrum sogn. Det hele er beliggende i Halland. Givet på St. Briccius’
dag 1349-

R

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

igvid ved navn Trane, væbner (!), skænker en gård i Bogesgård i
Harplinge sogn til Sondrum kirke for sine forældres ro og sjælefred, og
desuden til samme Kirkes præstebord to gårde i Tolarp i Snostorp sogn
og to gårde i Eketångatorp, nemlig Lundsgård og en anden, som Niels
Ingeborgsen bor på, tillige med en mølle i Onsjd i Sondrum kirke(sogn), hvor fornævnte Tranes forældre ligger begravet. Givet 1349
med fire segl.

S

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

igvid Tranes gave til Sondrum kirke i Halland på en gård som kaldes
Bogesgård i Harplinge sogn. Fremdeles til præstebordet ved fornævnte
kirke to gårde i Tolarp i Snostorp sogn og to gårde i Eketånga med en
mølle i Onsjd i fornævnte Sondrum sogn. 1349.

S

4. Registratur i Kammararkivet i Stockholm:

avebrev, udstedt af Sigvid Trane, væbner, både for sig og sin hustru,
nemlig først en gård, kaldet Bogesgård i Harplinge sogn, og to gårde

G

Nr. 208

[13. november] 1349

136

i Eketånga, den ene kaldet Lundsgård og den anden i samme by, givet 1349,
og det blev skænket til Sondrum kirke1).
1) i marginen tilføjes: i Halland tillige med en mølle i Sondrum sogn, og den ligger i
Onsjo. Fremdeles Tolarp i Snostorp sogn.
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1349. [13. november]1).

Herr Sigvid Trane skanker gods i Halland som sjælegave til Sondrum kirke og
præstekald.
Lundegårds registratur (omkr. 1555).

t gammelt pergaments brev1) på latin med tre segl og med datum
1349 på noget gods, som en ved navn Sigvid Trane har givet til
Sondrum kirke og til præsten for en årlig gudstjeneste og almisseuddeling,
hvilket gods består af en gård ved navn Bogesgård i Harplinge sogn,
2 gårde i Tolarp i Snostorp sogn, 2 gårde i Eketånga med en mølle o.s.v.
Der findes også en vidisse af samme brev.

E

1) brevet har øjensynligt eksisteret i to udfærdigelser, af hvilke det ene har ligget i
ærkebispens arkiv, det andet i kapitlets, jf. nr. 207.
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1349. 29. november. Odense.

Biskop Niels af Odense forbyder den skik, der har vundet indpas ved St. Knuds
skole i Odense, at de fattige peblinge skal betale skolens forstander eller skolemesteren
halvdelen af de beløb, de indsamler, eller som tilkommer dem på anden måde.
Afskrift i Odensebogen.

roder Niels, af Guds miskundhed biskop af Odense, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Blandt kærlighedens gerninger er det ikke den mindste på frelsebringende måde at sørge for Kristi fattige og især for dem, der ønsker at ind
skrives som stridsmænd i Herrens hær og urokkeligt at vie sig til et liv i
Guds tjeneste, og ved fromme understøttelser at lette dem i deres hjælpe
løshed, så at de ikke, tyngede af overvættes trang, skal tvinges til at vige
tilbage fra deres frelsebringende hensigt. Den ærværdige mand, herr broder
Henneke, forstander for peblingene ved St. Knud i Odense, og de øvrige
peblinge sammesteds har i et bønskrift til os skildret en for de fattige byrde-

B

30. november 1349

Nr. 210

fuld sædvane, der i længere tid har været iagttaget ved samme skole, nem
lig at enhver fattig pebling er forpligtet til at aflevere halvdelen af det
pengebeløb, han indsamler, og (give afkald på) halvdelenafde betalinger1),
der erlægges til skoleforstanderen eller skolemesteren, hvad der hyppigt
fører til, at mange på grund af sådan tynge forlader skolen og opgiver de
frie videnskaber, i hvilke de kunde gøre fremskridt. I ønsket om at imøde
komme samme herr forstanderens og peblingenes rimelige bønner og ganske
at afskaffe denne sædvane, som snarere burde kaldes uvane, og for at peb
linge fra disse og andre egne i des større mængde og des livligere må kunne
søge samme skole, bestemmer vi, at ingen fattig pebling, der lever af
almisser eller skaffer sig til livets ophold ved at tigge, for fremtiden er
forpligtet til at erlægge noget indsamlet pengebeløb eller (give afkald på)
nogen betaling, som forstanderen eller skolemesteren hæver, og vi forbyder
strengt den nuværende forstander eller skolemester og deres efterfølgere
for fremtiden at driste sig til at besvære eller forulempe fornævnte
fattige peblinge ved at kræve dem for sådanne penge eller en sådan betaling,
såfremt han ønsker at undgå Guds harme og den kanoniske straf, da sådan
opkrævning eller indbetaling er i strid med al fornuft og uforenelig med de
hellige fædres bestemmmelser, især da der til samme skole er henlagt et
sådant beneficium2), at skolemester eller forstander deraf vil kunne have
et passende underhold. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i Odense i det Herrens år 1349 første søndag i advent.
1) f.eks. de ved årtider fastsatte udbetalinger til peblingene, der blev hævet af skole
mesteren. — 2) jf. DRB. 3. rk. I nr. 411—12.

1349. 30. november. Königsberg.

210

Markgrev Ludvig af Brandenburg og hans broder Ludvig Romeren eftergiver
staden Königsberg (i Brandenburg) dens byskat, fordi den har frigjort dem og
kong Valdemar af Danmark for visse pantehæftelser.
Afskrift af v. Hackwitz.

udvig og Ludvig o.s.v. til de forstandige mænd, rådmændene i staden
Å Königsberg. Til gengæld for, at I for nærværende velvilligt har ud
betalt 300 pund brandenburgske penge i staden til indløsning eller frigø
relse af panter, stillet af vor kære svoger, herr Valdemar, de Danskes
konge, og os, har vi anvist og med dette brev besluttet at anvise til Eder

L

Nr. 2i i

6. december 134g

138

Eders årlige byskat, som I skyldte os til førstkommende St. Mortens dag........
Givet i Königsberg i det Herrens år 1349 den mandag, der er apostelen
St. Andreas’ dag.

211

1349. 6. december. Soldin.

Markgrev Ludvig af Brandenburg fritager staden Neu-Landsberg for 18 mark
sølv af den årlige byskat,fordi den har frigjort ham, kong Valdemar af Danmark og
hertug Erik af Sachsen for en pantehæftelse.
Afskrift af v. Hackwitz.

( A Ile) skal vide o.s.v., at vi o.s.v. til gengæld for, at de gode mænd,
XX rådmændene i vor stad Neu-Landsberg, vore tro mænd, for nærvæ
rende i samme stad velvilligt har frigjort vor svoger, herr Valdemar, de
Danskes konge, vor onkel, hertug Erik af Sachsen, og os for vor pantsæt
ning, har eftergivet og med dette brev besluttet at eftergive fornævnte
rådmænd, de nuværende og de fremtidige, de 18 mark brandenburgsk
sølv af deres årlige byskat, som de hidtil har givet os til to årlige terminer,
idet det er vor vilje at erklære dem for kvit og fri og ganske undskyldt for de
nævnte 18 mark sølv fra nu af hvert år til evig tid, uden at vi eller hvem
som helst af vore arvinger, officialer og fogeder, i nutiden eller fremtiden,
kan rejse noget krav derom. Til (vidnesbyrd) o.s.v. Vidner er Schwartzburg, Lochen, Henning v. Uchtenhagen, Henning v. Wedel, Bombrecht,
Gerike Wulf og Johan v. Wedel. Givet i Soldin i året 1349 på St. Nico
laus’ dag.

212

1349. Omkr. 6. december1).

Henneke og Markvard Meyer, brødre, indvånere i Svans, og Godeke v. Kalkhorst,
borger i Lübeck, skylder Martin Klotekow 20 mark.
Notits i Lübecks Niederstadtbuch.

enneke Meyer og Markvard Meyer, brødre, indvånere i Svans, og
Godeke v. Kalkhorst, borger, skylder i fællesskab Martin Klotekow,
20 mark penge til mikkelsdag. Fornævnte Henneke og Make skal fri denne
Godeke for gæld og tab.

H

1) øverst på siden i Niederstadtbuch står: Ar 49 Nikolaidag.

26. december 1349

139

1349. 9. december. Gartz.

Nr. 215
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Markgrev Ludvig af Brandenburg eftergiver staden Schonfliess otte mark sølv af
den årlige byskat, fordi den har frigjort ham og hans broder samt kong Valdemar
af Danmark for visse panthæftelser.
Afskrift af v. Hackwitz.

( A Ile) skal vide o.s.v., at vi Ludvig o.s.v. står i skyld og gæld til de
gode mænd, rådmændene i staden Schonfliess for 128 pund og 4
skilling brandenburgske penge, for hvilke de nylig har indløst panter,
stillet af vor kære svoger, herr Valdemar, de Danskes konge, vor elskede
broder Ludvig Romeren og os. Til gengæld herfor har vi eftergivet dem
og med dette brev besluttet at eftergive dem 8 mark brandenburgsk sølv
af deres årlige byskat, for hvilke vi vil have dem fritaget hvert år, indtil vi
og vore arvinger fuldstændigt fyldestgør dem for fornævnte pund penge.
Til (vidnesbyrd) o.s.v. Givet i Gartz i året (13)49 onsdagen efter St.Nicolaus’ dag.
1349. 21. december. Stettin.

214

Markgrev Ludvig af Brandenburg vidimerer og stadfæster efter ansøgning af
hertug Barnim 3. af Stettin sine forgængeres gave på 100 gårde til staden PyritzAfskrift i Berlin.

i Ludvig o.s.v........... Givet i Stettin år 1349 på selve apostlen St.
Thomas’ dag i nærværelse af de stormægtige fyrster herr Valdemar,
de Danskes berømmelige konge, herr Johan, biskop af Kammin, broder
Herman v. Warberg, Lochen, Dubislav v. Eickstedt, Benedikt v. Ahlefeld, Henning v. Rehberg, Laurentius v. Grifenberg, Henrik v. Stegelitz
o.s.v.

V

1349. 26. december. Driesen.

215

Markgrev Ludvig af Brandenburg overdrager Beteke v. Borne beden i penge, korn
og kød af landsbyen Schonrade som erstatning for fangenskab og andet tab i hans
tjeneste.
Afskrift i Berlin.

lle skal vide o.s.v., at vi Ludvig o.s.v........... Til vidnesbyrd herom
. o.s.v. Vidner: kongen af Danmark, Erik, hertug af Sachsen, Osten,

A

Nr. 216

1349

140

Lauterbach sammen med de øvrige. Givet i Driesen år 1350 den lørdag, som
er St. Stefans dag1).
1) juledag er regnet som årets begyndelse.
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1349.

Vilkår for borgerne fra K'ampen, der har boder i Skåne.
Original i Kampen.

remdeles alle dem, som farer med en af vore borgere og tager føde
og løn af dem, hvad enten de er borgere eller gæster, må man lyse fred
over inden skibsbord og indenfor deres boder i Skåne på vort fed, på samme
måde som vore borgere (nyder den) i vor stad.

F

1349, Reg. Dan. nr. 2327*, Mekl. UB X nr. 6945, se [1348 omkr. 31.
december], nr. 88

217

[1349]9.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne opfordrer alle beboere i bispedømmet
Linkoping til at gå i kirke, ofre til de fattige, faste hver fredag, skrifte og give en
svensk penning til ærefor Gud og jomfru Maria for at holde den ‘store plage’ borte,
som ‘nu findes over hele Norge og i Halland og allerede nærmer sig her’.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.

1) brevet er ikke dateret, men er efter al sandsynlighed udstedt i 1349 inden den
orte død nåede Sverige, muligvis i september, jf. Dipl.Svec. VI 156 note 1.
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1349.

Ærkebiskop Peder af Lund vidimerer pave Alexander 4.S bulle til munkene på
Hovedø.
Akershusregistret (1622).

eder, ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, vidimerer pave Alexan
der 4.S1) bulle, givet brødrene på Hovedø, om at de ikke er underka
stet nogens straf undtagen deres ordens; i det Herrens år 1349.

P

1) pave 1254—61.

J349

141

Nr. 222

[1349] 9.

219

Biskop Niels af Odense vidimerer pave Innocens 4.S bulle til munkene på Hovedø.
Akershusregisteret (1622).

iskop Niels af Odenses vidnesbyrd om, at han har set Innocens 4.S2)
bulle til benediktinermunkene på Hovedø angående deres friheder.

B

1) dette og de følgende to breve har rimeligvis været udstedt i samme år som nr. 218;
de danske bisper holdt et kirkemøde i maj 1349, jf. nr. 157. — 2) pave 1243—54.

[1349] 9.

220

Ærkebiskop Peder af Lund vidimerer pave Alexander 4.S afladsbulle til munkene
på Hovedø.
Akershusregis tret (1622).

remdeles biskop Peder af Lunds vidisse af pave Alexanders brev, hvor
med han indrømmer de fornævnte brødre aflad, givet i hans tredie
pontifikatsår2).

F

1) jf. nr. 219. — 2) 1256—57.

[1349] 9.

221

Biskoppen af Århus' vidisse af pave Alexander 4.S bulle til munkene på Hovedø.
Akershusregistret (1622).

iskoppen af Århus’ afskrift af den bulle, som Alexander, pave i Rom,
har givet brødrene på Hovedø, hvorved det forbydes at straffe dem
med pengebøder for hor eller anden forbrydelse. Givet i hans første ponti
fikatsår2) .

B

1) jf. nr.219. — 2) 1254—1255.

1349.

222

Gødeke Mogensen skøder sit gods i Ulstrup til Næstved St. Peders kloster.
Næstved klosters registratur (1528).

ødeke Mogensen skænkede og skødede Næstved klosters bygnings
fond alt sit gods i Ulstrup i Tybjerg herred tillige med et ‘møllested’

G

Nr. 223

1349

142

på den betingelse, at forstanderen for samme kirke årligt skal give ham 12
øre korn, og til evig tid uddele 100 brød og andre fødemidler samt en tønde
øl til de fattige. 1349.
223

1349.

Niels Mogensen Kurebasse pantsætter sin rettighed i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, hvormed Niels Mogensen Kurebasse pantsætter Tyge
Tolvsen al sin ret i Rønnebæk for 15 mark lødigt sølv. Givet 1350.

F
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1349.

Niels Jensen af Bredemad pantsætter sit gods i Ammendrup og Neder-Vindinge
til Jakob Basse.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at Niels Jensen af Bredemad pantsætter Jakob Basse alt sit gods i
Ammendrup og Ydre-Vindinge med alle dets tilliggender. Givet 1349.

B
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1349.

Tingsvidne, at Henneke Bønstorp skøder en gård i Lundumskov til abbeden i Vor
kloster.
Skanderborgske registratur (1606).

r I Hngsvidne, at Henneke, som kaldes Bønstorp, skødede abbeden i Vor
-1- en gård i Lundumskov; tillige oplod han fornævnte abbed sin part i
et pant i en gård i Såby. Givet 1349.

226

1349.

Ivar Rostrup skøder en gård i Flensted.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve 1606).

var Rostrups skøde på en gård i Flensted og noget jord sammesteds.
. Givet 1349.

143

1349

Nr. 231

1349.
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Lave Jensen af Holm skøder sit gods i Glud til biskop Svend af Århus.
Åkjærske registratur (Århus bispestols breve 1531).

t pergamentskøde med et segl, udstedt af Lave Jensen af Holm på
alt hans gods i Glud sogn til biskop Svend af Århus. 1349.

E

1349.

228

Peder Hvid skøder sit gods i Lynderup.
Viborg stifts registratur (1574).

71 skødebrev, at Peder Hvid har skødet alt sit gods i Lynderup. År 1349.

1349.

229

Mogens Gregersen pantsætter en gård i Borup til Vor Frue kloster i Ålborg.
Ålborghus' registratur (1573)-

7t gammelt brev, at Mogens Gregersen pantsætter fornævnte Vor Frue
-J kloster en gård i Borup. 1349.
1349.

230

Abbed Tomas i Glenstrup og Peder Heggedal skøder gods til Tord Degn.
Mariager klosters registratur (1584).

køde af abbed Thomas i Glenstrup til Tord Degn på Råsted mølle
til gengæld for noget andet gods beliggende i Hov. Fremdeles skøder
også Peder Heggedal sin ejendom på Husum mark til ham1).

S

1) d.v.s. Tord Degn.

1349.

231

Bodil Pedersdatter, enke efter Niels Jensen af Bagsværd, pantsætter Peder Nielsen
alt sit gods i Bagsværd.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

odil Pedersdatter, enke efter Niels Jensen af Bagsværd, har pantsat
Peder Nielsen alt sit gods i Bagsværd. År 1349. På latin.

B

Nr. 232

J349
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1349.

144

Morten Kyrning i København pantsætter sit gods i Lynge herred til Niels Olufsen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

orten Kyrning, bosat i København, har pantsat Niels Olufsen sit
gods i Lynge herred. 1349. På latin.

M
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1349.

Ingefred af Ganløse kvitterer Antvorskov kloster for betalingen for jord i Sørby.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ornævnte Ingefred1) bekender at have fået betaling af klosteret for for
nævnte jord i Sørby. 1349.

F

1) jf. DRB. II 12 nr. 193.

234

1349.

Kong Valdemar 4. Atterdags skøde på en gård i Regby.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ong Valdemars skøde, hvor seglet er revet af, på en gård i Regby i
Volborg herred. 1349.

K
235

1349.

Klaus Dus pantsætter sin gård i Torup til Leonhard Leigel for fire mark sølv.
Antvorskov klosters registratur (1607).

laus Dus af Mulwiks pantebrev, givet Leonhard Leigel af Ylzen på
- hans gård i Skamby (sogn) i Torup formedelst fire mark sølv, som for
nævnte Leonhard Leigel havde lånt ham. 1349.

K
236

1349.

Kong Valdemars stadfæstelse på en gård i Ørsted.
Registratur over brevene på GI. Estrup (1568).

“J^ong Valdemars stadfæstelse på en gård i Ørsted. Givet 1349.

H5

1349 og 1350

Nr. 239A
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1349.

Svend Friis af Stens, væbner, skøder herr Niels Bugge gods i Grønning sogn.
Notits i Langebeks Diplomatarium.

t skøde, som Svend Friis af Stens, væbner, har givet herr Niels Bugge
f på gods i Grønning sogn, af dato 1349.

E

[1349?] 9.

238

Hertugen af Pommern erkender at have Pommern i len af kong Valdemar.
Frederik i.s registratur (1524).

remdeles et forpligtelsesbrev, som hertugen af Pommern har givet
kong Valdemar om at yde ham tjeneste, og hvori han erkender at have
Pommern i forlening af ham.

F

1) de to registraturer, nr. 238 og 239, kan ikke identificeres med bevarede breve. Da
hertugerne af Pommern endnu 1348 12. juni og 14. oktober anerkender Karl 4. som
deres lensherre, jf. Böhmer, Regesta Imperii VIII nr. 698—699 og Barthold, Geschichte
von Rügen und Pommern III 385, men 1350 kalder kong Valdemar for deres herre, nr.
335, har hertugerne sandsynligvis hyldet ham i 1349, da kongen med en hærstyrke gik i
land i Nordtyskland og intervenerede i den brandenburgske strid. Valdemar bekæmpede
sammen med de pommerske hertuger bl.a. hertug Albrecht af Mecklenburg, jf. W.
Strecker, Die äussere Politik Albrechts II von Mecklenburg 65 flg., som 1350 8. maj måtte
anerkende Danmarks overhøjhed over staden og landet Rostock, jf. nr. 280—81.

[1349?] 9.

239

Hertugen af Pommern erkender at have Kassubien i len af kong Valdemar.
Frederik i.s registratur (1524).

remdeles et forbundsbrev mellem kong Valdemar og hertugen af
Pommern om at de skulde tjene ham af landet Kassubien.

F

1) jf. nr. 238. De to breve har rimeligis været udstedt af Pommern-Wolgast- og
Pommern-Stettinlinien.

1349 og 1350.

239 A

Klaus v. d. Jura, høvedsmand på Nyborg, og Herman v. d. Jura, høvedsmand på
Næsbyhoved, kvitterer for oppebørsel af den af kong Valdemar pålagte bede.
3. Række. III. — 10

Nr. 240

5. januar 1350

146

To referater af Hamsfort,
a:

det herrens år 1349 .... Kongen lagde tunge skatter, som kaldes be
der, på alle stænder uden forskel; de blev inddrevet af Klaus og Her
man v. d. Jura, høvedsmænd i Nyborg og Næsbyhoved. Da var Niels
Jonsen af Keldebæk Justitiar. I det herrens år 1350. Skatteoppebørslen
vedvarer endnu, Herman v. d.Jura, høvedsmand på Næsbyhoved ind
samlede den.

I

b:
amme år blev der lagt tunge skattebyrder på alle det danske folks
stænder af kong Valdemar, og hverken biskop Niels eller de øvrige
bisper var undtagne herfra. I dette og næste år vedvarede opkrævningen
af den på Fyn ved Klaus og Herman v. d. Jura, riddere, sidstnævnte
høvedsmand på Næsbyhoved, førstnævnte i Nyborg.

S

240

1350. 5. januar. Roskilde.

Magister Hemming, ærkedegn i Roskilde, udvider sin tidligere dotering (nr.i6g)
af et alter for St. Dionysius og St. Vincentius i Roskilde domkirke.
Original i den arnemagneanske samling, stærkt beskadiget.

ftersom jordelivets kår er ustadige, og det, der har synlig væren, øjen
synligt udvikler sig til ikke-væren, er det til gavn, at det bestyrkes med
brevets vidnesbyrd. Jeg magister Hemming, ærkedegn ved kirken i Ros
kilde ........ , der ved........ og min.......... ønsker at drage omsorg for min
og mine forældres og slægtninges sjæle, har med tilladelse og samtykke af
den ærværdige fader i Kristus, min herre, herr Jakob, biskop af Roskilde
af alt mit fædrene gods i Torslunde1) og Reerslev stiftet og doteret et evigt
vikardømme ved et alter, som skal opføres i kirken i Roskilde, med en
daglig messe til ære for martyrerne St. Dionysius og St. Vincentius. Yder
mere skøder og overgiver jeg frit og uigenkaldeligt blandt levende mit gods
i Uglestrup og........ i Torkilstrup i Volborg herred,.......... der af mig ....
til lægedom for mine forældres og mine slægtninges synder ......... , med
alle dets tilliggender, vådt og tørt, med hvilke navne det end betegnes, at
besidde med rette evindelig........ Jeg har ladet Niels Plade, kannik i
Roskilde, der havde min særlige bemyndigelse hertil, skøde godset til

E
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Nr. 241

ejendom og oplade det frit, og jeg har overdraget ovennævnte vikardømme
og alter........ med alle frugter, indtægter og alle ovennævnte gods’ til
liggender .... og investeret denne korporligt ved min baret2) i fornævnte
vikardømme og alter........ efter først at have opnået samtykke hertil
....... Indsættelse af vikaren........ ved fornævnte vikardømme og alter
skal forblive i min magt; efter min død skal den frit tilfalde ærkedegnen,
hvem det til enhver tid måtte være........ Forstanderen eller vikaren3)
ved fornævnte vikardømme og alter skal hvert år holde min årtid i for
nævnte Roskilde kirke med tre skilling grot, således at prokuratoren for
årtiderne4) redeligt skal fordele to skilling grot mellem de kanniker, der
overværer årtiden, og otte grot mellem de evige og ikke-evige vikarer og
fire grot mellem de fattige peblinge. Men enhver, der dumdristigt vover
at handle mod og........ antaste denne stiftelse, dotering, gave, over
dragelse, skødning, overgivelse, opladelse og bestemmelse ........ som
en røver af gods........ sig bandlysnings.......... den almægtige Guds og
den hellige jomfru Marias........ og.......... martyren Vincentius’ og alle
helgeners vrede........ (Det), der ovenfor er omtalt, skal anses for gyldigt,
bestemt og uanfægtet til evige tider,........ dette brev.......... mændene herr
Niels Jensen, kaldet Due, dekan, og Jens Kappelgård........ kirke.......... i
Roskilde år 1350 fra Herrens fødsel, dagen før helligtrekonger.
1) d.v.s. Torslundemagle, jf. nr. 169 og 196. — 2) symbolsk tegn for investitur, jf.
Arhnung 185 note 239. — 3) originalen har rector seu persona. — 4) procurator anniuersariorum, d.v. s. den kannik, der forvaltede indtægterne af det gods, der i tidens løb hen
lagdes til afholdelse af årtider.

1350. 4. februar. Bautzen.

241

Karl 4., romersk konge, giver kong Valdemar 4. Atterdag, grev Giinther af
Schwarzburg og deres følge frit lejde fra Spremberg til Bautzen og tilbage igen.
Original i rigsarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk konge, til alle tider øger af riget, og
konge i Bøhmen, erklærer og kundgør offentligt med dette brev for
alle dem, der ser, hører eller læser det, at vi uden ond bagtanke har givet
og giver den høj fornemme kong Valdemar af Danmark og den ædle grev
Giinther af Schwarzburg og alle dem, de fører med sig, enten de er i rigens
akt eller ej, fuld sikkerhed og frit lejde til at komme til os i Bautzen og blive

V
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og være der hos os, så længe de vil, og til fra os at vende tilbage til Spremberg i sikkerhed og uden fare for liv og gods, og uden svig i ord, gerning
og i alle forhold fra vor og fra alles side, som handler eller undlader at
handle efter vor vilje. Med vidnesbyrd i dette brev, som er forseglet med
vort kongelige segl, og som er givet i Bautzen år 1350 efter Kristi fødsel,
første torsdag efter Vor Frue kyndelmissedag i vort fjerde regeringsår.

242

1350. 5. februar. Roskilde.

Biskop Jakob af Roskilde stadfaster den af forgængeren biskop Oluf foretagne
henlæggelse af Snesere kirke til domprovstiet i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

akob, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at vi efter vort Roskildekapitels velovervejede råd og med
dets enstemmige samtykke stadfæster den annektering af kirken i Snesere i
Bårse herred, som vor forgænger, den ærværdige fader, herr Oluf, salig
ihukommelse, har foretaget1), idet han har henlagt den med alle dens til
liggender til det større provsti i Roskilde, og med ordlyden af dette brev
godkender vi den, at gælde evindelig, dog således, at den til enhver tid
værende provst skal holde en egnet vikar ved samme kirke, for at den og
dens sogneboere ikke skal blive besveget for de skyldige gudstjenestlige
handlinger, således som det indeholdes i den oprindelige annektering.
Og vi forbyder udtrykkeligt, at nogen, af hvilken stilling eller stand han end
er, på nogen måde hindrer eller forulemper herr Jens Kapppelgård, som
nu er provst, eller hans efterfølgere i det samme provsti med hensyn til
denne annektering og vor stadfæstelse deraf, hvis han vil undgå den ban
lysningsdom, der er fældet af den ærværdige fader herr Uffe, ærkebiskop
af Lund, og hans lydbisper på landekirkemødet2), og som offentliggøres
på hvert kirkestævne. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl sammen
med vort ovennævnte kapitels segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde
i det Herrens år 1350 fredagen efter kyndelmisse.

J

1) brevet kendes ikke, men jf. 1315 5. marts, DRB. II 7 nr. 251. — 2) 1245 22. februar.
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1350. 10. februar.

243

Mikket Krabbe pantsætter sin gård i Torup til Jens Brandsen for en gæld på
2 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ikkel Krabbe, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg erkender,
at jeg i sandhed står i ret gæld til nærværende brevviser, den gode mand
Jens Brandsen formedelst to mark lødigt sølv i groter fra Tours, i sterlinger
og i gode og gængse lybske penge, at betale fuldt ud uden tøven og for
haling inden nu førstkommende St. Olufs, konge og martyrs dag1); for
disse penge pantsætter jeg ved dette brev samme Jens min gård i Torup
med alle dens tilliggender på den betingelse, at hvis jeg til omtalte termin
svigter med betalingen, så skal nævnte gård med alle dens tilliggender over
gå til ham, at besidde evindelig. Fremdeles forpligter jeg mig til at hjemle
og fri nævnte gård for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1350 onsdagen
efter fastelavnssøndag.

M

1) 29. juli.

1350. 14. februar. Bautzen

244

Hertug Ruprecht af Bayern, pfalzgreve ved Rhinen, erklærer, at han som beskikket
voldgiftsdommer i striden mellem den romerske kong Karl 4. og markgrev Ludvig af
Brandenburg har afsagt følgende kendelse: at eftersom han, ‘som kalder sig Valde
mar, markgreve af Brandenburg, og også andre af hans hjælpere’ med
urette og til skade for det romerske rige har indgivet deres strid med markgrev Ludvig
til påkendelse af kong Magnus af Sverige1), og eftersom ovennævnte Valdemar og
hans hjælpere uden kong Karls vilje og samtykke har delt markgrevskabet mellem sig,
således som hertug Ruprecht af ‘hertug Erik af Sachsen og grev Günther af
Schwarzburg og de ædle herrer herr Johan v. Gadebusch, herr Frederik v.
Lochen, herr Tzatzlow og Dippold v. Schönfeld, herr Henrick v. Köckeritz,
herr Vilhelm v. Bombrecht, herr Bugge, herr Henning v. Podebusk, herr
Benedikt v. Ahlefeld, herr Niels Eriksen, herr Bo Falk og også af andre,
som har været til stede, fuldstændig er blevet underrettet og belært om,
som også allesammen hver for sig har bevidnet, at de, hvis de skulde aflægge
ed derom, snarere vilde sige og sværge, at det ikke var markgrev Valdemar,

Nr. 245

16. februar 1350

15°

søn af afdøde markgrev Konrad af Brandenburg, end at han var det”, og
eftersom markgrev Ludvig har æsket forlening af kong Karl, skal kongen forlene
Ludvig og hans brødre med markgrevskabet, hvilket skal stadfæstes på en rigsdag i
Nürnberg otte dage efter påske.
Afskrift bl. a. i München.

1) 1350 2. februar havde markgrev Ludvig og hans modstandere hertug Rudolf af
Sachsen, fyrsten af Anhalt, hertugen af Mecklenburg, herren af Barby samt bispen af
Magdeburg henskudt deres stridigheder til voldgiftskendelse af kong Magnus af Sverige,
jf. Sverges Traktater II 133 nr. 293.

245

1350. 16. februar. Bautzen.

Karl 4., romersk konge, forlener ifølge hertug Ruprechts kendelse af 4. februar,
(nr. 244), der udførligt refereres, markgrev Ludvig og hans brødre Ludvig Romeren
og Otto med markgrevskabet Brandenburg.
Original i Merseburg.
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1350. 16. februar. Bautzen.

Karl 4., romersk konge, tager kong Valdemar 4. Atterdag og hans venner under
sin beskyttelse og tilgiver, hvad de måtte have gjort imod ham.
Original i rigsarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk konge, til alle tider øger af riget, og
konge i Bøhmen, erklærer og kundgør offentligt med dette brev for
alle, som ser, hører eller læser det, at vi har taget og tager vor særlige ven,
den højfornemme Valdemar, de Danskes og Venders konge og hans ven
ner til nåde, således at vi i fuld ærlighed lader det gå i glemme i vort sind,
hvis han og hans venner har gjort noget imod os, og vi skal værne, råde og
hjælpe dem i deres rettigheder uden argelist. Med vidnesbyrd i dette brev,
som er forseglet med vort kongelige segl, og som er givet i Bautzen år 1350
efter Kristi fødsel, første tirsdag efter St. Valentins dag i vort fjerde rege
ringsår.
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1350. 16. februar. Bautzen.

Markgrev Ludvig af Brandenburg oplader den årlige skat af staden Lübeck til sin
svoger kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

17. februar 1350
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lle, som får dette brev at se, skal vide, at vi Ludvig, af Guds nåde mark. greve af Brandenburg og Lausitz, pfalzgreve ved Rhinen, hertug af
Bayern og Kärnten, det hellige romerske riges ærkekammermester, greve
af Tyrol og Görz samt foged for kirkerne i Aquileia, Trident og Brixen
foranlediget af det specielle venskab og den hengivenhed, som vi skylder
den udmærkede og stormægtige fyrste, herr Valdemar, de Danskes konge,
vor tro og meget kære svoger1), og hans arvinger, samt af oprigtig kærlig
hed har opladt samme den årlige skat af staden Lübeck, som vi hidtil
ukæret har haft og besiddet af den uovervindelige fyrste, herr Ludvig, romersk
kejser, vor allerkæreste herre og forfader — lykkelig ihukommelse —
ifølge indholdet af det brev2), som han har givet os på samme skat, og at
vi med dette brev frivilligt har afstået den, idet vi for os og vore arvinger
velvilligt giver afkald på al den ret, vi har til samme skat, tillige med vore
breve og privilegier, som er opsatte desangående, som før nævnt, således
at fornævnte skat hvert år i fremtiden skal tilhøre vor foromtalte svoger
og hans arvinger til deres nytte uden nogen som helst hindring fra os eller
vore arvinger. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under
dette brev. Givet i Bautzen i det Herrens år 1350 tirsdagen før den søndag,
da man synger Reminiscere.

A

1) markgrev Ludvig havde været gift med kong Valdemars i 1340 afdøde søster
Margrete. — 2) 1341 11. marts, DRB. III 1 nr. 153.

1350. 17. februar. Lübeck.

248

Testamente af Andreas Reygher. borger i Lübeck.
Registratur i Lübeck (20. årh.).1)

ndreas Reygher. Vidner: Bertram Vorrad, rådmand; Bernhard Paal,
. rådmand. Provisorer: Tideman Brunswik; Heineman v. Soest;
Gobel Klot; Wilken Reygher, broder til arveladeren. 1. Til uddeling af
klæder og sko til de fattige 50 mark penge. — 2. Til bygning af Mariekirken
3 mark penge. — 3. Til uddeling til de fattige i Helligåndshuset 3 mark
penge. Den samme sum til de syge i St. Jørgen. — 4. Til de syge i hospita
let i Roskilde hver en hvid underklædning af klæde fra Mark (Branden
burg).— 5. Til sin hustru Beate 100 mark penge, som skal udtages for
lods, mod forpligtelse til at sørge for hans sjælefrelse; dertil alt husgeråd. —
6. Til sin søn Andreas i klostret i Antvorskov (Sjælland) giver han ud over

A
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de allerede af ham oppebårne renter endnu en livrente på 10 mark penge,
som skal tildeles ham i Lübeck. Dog skal Andreas ikke oppebære denne
rente, førend han er blevet præst. Til den tid modtager han desuden arve
laderens forgyldte bælte. — 7. Til sine sønner Wilken og Henneke hver et
sølvbælte og en skål med fire sølvskeer. Til Wilken særskilt desuden sine vå
ben. — 8. Til sin datter Haseke i Roskilde 20 lødige mark. — 9. Til sine døtre
Beateke og Geseke hver 60 mark penge, at udtage forlods. — 10. Til sin
broder Johans datter i Roskilde 10 mark penge, dertil over- og underklæd
ning afklæde fra Brügge, at tilskære til hende. — 11. Til sin skolar Konrad,
sin tjener Henneke Rike og sin tjenestepige Metteke hver 2 mark penge. —
12. Alt det øvrige løsøre og fast ejendom ligeligt til sin hustru Beate og til
sine børn, Wilken, Henneke, Beateke og Geseke; dog skal de være forplig
tet til at yde underhold på livstid til den i huset boende Peter Stymme.
Så længe moderen forbliver hos børnene, skal hun forestå huset; efter ad
skillelsen skal hver modtage sin arvepart særskilt. — Tilbagekaldelsesforbe
hold. — Onsdag efter Invocavit.
1) Original nu tabt.
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1350. 19. februar. Bautzen.

Karl 4., romersk konge, giver kong Valdemar 4. Atterdag 16000 mark sølv for de
tjenester, han har ydet ham, og pantsætter skatten af staden Lübeck, indtil summen er
betalt.
Original i rigsarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk konge, til alle tider øger af riget, og
konge i Bøhmen, bekræfter og kundgør offentligt med dette brev, at
vi med velbetænkt sind og med råd fra de højbårne Ludvig og Ludvig Ro
meren, brødre, markgrever i Brandenburg og Lausitz, Ruprecht, pfalzgreve ved Rhinen og hertug i Bayern, kurfyrster, og også fra andre fyrster
og herrer, vore og det hellige romerske riges trofaste mænd, ved vor særlige
kongelige nåde har givet og giver den høj fornemme kong Valdemar af
Danmark, vor særlige og kære ven, 16.000 mark lødigt sølv efter kølnsk
vægt for den tjeneste, som han har ydet os og riget og endnu vil og kan yde
i fremtiden. Vi vil tilsikre og garantere ham disse, som det er ret og rimeligt,
og derfor pantsætter vi til den fornævnte konge af Danmark og hans ar
vinger som et ret pant den årlige byskat og afgift, som vi og riget har af

V
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staden Lübeck, således at han og hans arvinger skal have, udnytte og nyde
samme afgift og ydelse uden afslag og uhindret, med alle rettigheder, indtil
det tidspunkt, hvor vi eller vore efterfølgere i riget helt og holdent udreder
og betaler ham eller hans arvinger, konger i Danmark, de ovennævnte
16.000 mark sølv, på det sted, hvor samme betaling kan ske risikofrit for
dem, under den betingelse, at alle breve, som tilforn af vore forgængere —
salig ihukommelse — i riget eller på rigets vegne, og af os selv er givet til
eller er kommet til navnlig markgrev Ludvig af Brandenburg, som i vor
kongelige nærværelse frivilligt har givet afkald på sådanne breve, eller
til nogen anden af hvilket som helst navn, skal være helt ugyldige og
ikke på nogen måde skal have nogen kraft eller magt, bortset fra netop de
breve1), som fornævnte konge af Danmark har derpå; de skal bevare deres
fulde gyldighed. Med vidnesbyrd i dette brev, som er forseglet med vort
kongelige segl, og som er givet i Bautzen år 1350 efter Kristi fødsel, første
fredag efter St. Valentins dag i vort fjerde regeringsår.
1) jf. nr. 247.

1350 21. februar, Reg.Dan. nr.*2073, medtages ikke, da brevet drejer sig om
Hammarö i Värmland, jf. Sv.RA.s Pergamentsbref I nr. 691 og Dipl.Svec.
VI 920.

1350. 23. februar. Bautzen.
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Hertug Erik 2. den yngre af Sachsen erkender, at den afgift af staden Lübeck,
som han havde i pant af markgrev Ludvig af Brandenburg, med hans samtykke er
overladt kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

i Erik den unge, af Guds nåde hertug af Sachsen, erkender åbenlyst
ved denne skrivelse, at den afgift, som vi havde i pant i staden Lübeck
af markgrev Ludvig, har den høj bårne fyrste, kong Valdemar af Danmark
ladet give sig i pant. Det har han gjort med vort råd og samtykke, og vi giver
afkald på den, således at vi og vore arvinger ikke skal eller vil rejse krav
derom overfor ham eller hans arvinger. På det er dette brev beseglet med
vort hemmelige segl år 1350 efter Guds fødsel på St. Mathias’ aften i staden
Bautzen.

V
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1350. 25. februar. Avignon.

Pave Clemens 6. stadfaster valget af Anselm fra København, kannik i Slesvig, til
provst sammesteds.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ellige fader. Måtte I værdiges at stadfæste nedenforanførte valg og
postulationer i Italien1), der iøvrigt er sket på lovlig vis og uden
skade for dem, der har opnået valg og postulation eller for andre, uanset
Eders særlige eller almindelige reservationer, eller måtte I på ny give dem
provision med ‘uanset’, der skal udformes i Eders vicekancelli i overens
stemmelse med formularerne......Fremdeles valget af Anselm af Køben
havn, kannik i Slesvig, til provstiet ved nævnte kirke i Slesvig, der er
ledigt ved Nicolaus v. Sehesteds død...... Lad det ske. R(ogerii)2). Uden
læsning. R(ogerii)2). Givet i Avignon den 25. februar i vort ottende ponti
fikatsår.

H

1) kun de tre første ansøgninger i rotulus drejer sig om italienske præbender. — 2) jf.
nr. 166.

1350. 25. februar. Avignon.
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Pave Clemens 6. stadfaster valget af Niels Gerhardsen, kannik i Slesvig, til kantor
sammesteds.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles1) valget af Niels Gerhardsen, kannik ved kirken i Slesvig,
til kantorembedet ved samme kirke, der var ledigt, idet indehaveren
havde opnået ukæret besiddelse af provstiet ved nævnte kirke i Slesvig......
Lad det ske R(ogerii). Uden læsning R(ogerii). Givet i Avignon den 25.
februar i vort ottende pontifikatsår.

F

1) jf. nr. 251.
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1350. 25. februar. Avignon.

Pave Clemens 6. stadfaster valget af Henrik Vogt, kannik i Slesvig, til provst
i Vidå.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles1) valget af Henrik Vogt, kannik ved kirken i Slesvig, til kirke
provstiet Vidå i fornævnte Slesvig kirke, der var ledigt, idet indehaveren
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havde opnået ukæret besiddelse af kantorembedet ved nævnte kirke i
Slesvig2)...... Lad det ske. R(ogerii). Uden læsning. R(ogerii). Givet i Avignon
den 25. februar i vort ottende pontifikatsår.
1) jf. nr. 251. — 2) jf. nr. 252.

[Før 26. februar 1350] 9.
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Grev Johan 3. af Holstens foged giver afkald på køb af gods på Tarp mark.
Ribe kapitels registratur (1553).

remdeles, at grev Johans foged har opgivet den handel, som greven
havde gjort med Henrik Kreft om hans gods på Tarp mark.

F

1) brevet må ligge forud for biskop Peders skødning af det samme gods til Ribekannikerne. Denne skødning foregik 26. februar 1350 og omtales i brev af 26. marts s. å.,
nr. 265. Af dette brev fremgår, at det drejer sig om Tarp i Brøndum sogn, mens regi
stranten fejlagtigt har anbragt det under Torp i Bredsted sogn, Elbo herred.

1350. 1. marts. Ballum.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at biskop Peder af Ribe på hans retterting har skødet flere jorder på Ballum mark til kannikerne ved kirken i Ribe til årtider
for hans fader, moder og søster.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1350, første mandag efter apostlen St.
Mathias’ dag1) var den ærværdige fader herr Peder, af Guds nåde biskop
af Ribe, på vort retterting, hvor han skødede og skænkede med evindelig
ret de herrer kanniker ved kirken i Ribe den nedenfornævnte jord på Bal
lum mark til fri besiddelse, nemlig 8 ørtug i jord, som han har fået fra Bo
Lille, og 16 skæpper jord, som han har erhvervet af en vis Ebbe Rikulvsen,
samt al den jord på samme mark, som tilhører ham efter arveretten, til
gengæld for hvilket samme (kanniker) årligt til evig tid skal holde tre
årtider i Ribe kirke, nemlig for hans fader Ture Harbo, hans moder fru
Kristine og hans søster fru Ese, hvilket vi med dette brev erklærer for alle,
hvem det angår eller i fremtiden vil angå. Givet i Ballum under vort segl
ovennævnte år og dag med vor kapellan herr Hågen som vidne.
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1350. 1. marts. Malmø.

Tingsvidne af Malmø byting, om at Mikkel Nielsen har skødet alt sit rørlige og
urørlige gods i Malmø til Peder Eskilsen,
Original i rigsarkivet,

ynter Thomsen, Niels Jakobsen, Peder Ågesen, Jens Jakobsen og
Peder Brun samt de øvrige indbyggere i Malmø, som da var nær
værende på tinge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi var til stede og
hørte, at den gode mand Mikkel Nielsen, nærværende på fornævnte by
ting i det Herrens år 1350 mandagen nærmest før midfaste tilskødede nær
værende brevviser Peder Eskildsen alt sit rørlige og urørlige gods i Malmø,
tilfaldet ham efter hans broder Peder og hans søstre Kristine og Ingerd
ifølge arveret, tillige med det øvrige, som tilhørte ham i denne by, med den
tilføjelse, at han hjemlede ovennævnte Peder Eskilsen dette gods og sikrede
det for ham og hans arvinger, frit for krav fra hvem som helst. Dette
ønsker vi med dette brev at bevidne over for alle. Til vidnesbyrd og sikker
viden er vore segl hængt under dette brev, år og dag som ovenfor.

G
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1350. 2. marts. Prag.

Karl 4., romersk konge, giver kong Valdemar 4, Atterdag fuldmagt til også i frem
tiden at mægle mellem ham og markgrev Ludvig af Brandenburg.
Original i rigsarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk konge, til alle tider øger af riget, og
konge i Bøhmen, erklærer og kundgør offentligt med dette brev for
alle dem, som ser, hører eller læser det: Da den højfornemme kong Valde
mar af Danmark, vor særlig kære ven, i de forhandlinger, som fornylig har
fundet sted i Bautzen mellem os på den ene side og den højbårne markgrev
Ludvig af Brandenburg og hans brødre, vore kære onkler og fyrster på den
anden side, har arbejdet og vist sig så venskabelig og ihærdig, at vi stoler
på hans særlige venskab og troskab, tilstår vi ham derfor, hvis det skulde ske,
at det fremtidig skulde komme til eller at der skulde opstå nogen slags sam
menstød, kævl, strid eller tvist mellem os og den fornævnte markgrev Ludvig,
hvad Gud forbyde, af hvad slags eller hvorom de end måtte være, fuldmagt til
fremfor alle andre at bilægge og forlige sådan tvist mellem os. Med vidnes-
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byrd i dette brev, som er forseglet med vort kongelige segl, og som er givet
i Prag år 1350 efter Kristi fødsel, første tirsdag efter den hellige apostel
St. Mathias dag i vort fjerde regeringsår.
1350. 2. marts. Prag.
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Karl 4., romersk konge, befaler råd og borgere i staden Lübeck at udrede den årlige
byskat til kong Valdemar 4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk konge, til alle tider øger af riget, og
konge i Bøhmen, fremsender til borgmestrene, rådet og borgerne som
helhed i staden Lübeck, vore og det hellige romerske riges kære trofaste
mænd, vor nåde og ønsket om alt godt.
Da vi som ret pant har pantsat den årlige byskat, som I er os og riget
pligtige at give hvert år på staden Lübecks vegne, med alle rettigheder,
nytte og tilbehør, til den høj fornemme kong Valdemar af Danmark, vor
særlige og kære ven, for 16.000 mark lødigt sølv, således som det står ud
førligere angivet i andre breve fra os, som han har derpå1), så pålægger vi
Eder, vore tro mænd, indtrængende og stærkt ved vor og rigets huld, at I tjener
fornævnte konge af Danmark og hans arvinger, med fornævnte afgift, er
(dem) lydige og underdaninge, og at I uden modsigelse, forhaling eller ind
vending hvert år helt udreder og betaler samme afgift til ham, hans ar
vinger, eller hvem de sender derom med deres brev; thi siger vi Eder og
Eders efterfølgere, borgere i Lübeck, og også staden fuldstændigt kvit,
ledig og fri at være for fornævnte skat, så ofte I giver og betaler den til for
nævnte konge, hans arvinger og deres mænd. Med vor kongelige magt og i
kraft af dette brev, forseglet med vort kongelige segl, som er givet i Prag, år
1350 efter Kristi fødsel, første tirsdag efter den hellige apostel St. Mathias’
dag i vort fjerde regeringsår.

V

1) jfr. nr. 249.

1350. 3. marts. Lübeck.
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Testamente af Godeke v. d. Berge, borger i Lübeck.
Udtog efter afskrift i Lübeck.

Herrens navn, amen. Jeg Godeke v. d. Berge, der har fuldt herredømme
over legeme og forstand, opretter foreløbigt mit testamente således,
hvis jeg skulde blive forhindret af døden...... Fremdeles tildeler jeg Ida
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Lutow, nonne i Preetz kloster, to mark lybsk, og jeg testamenterer fornævn
te Idas søster, nonne i Roskilde kloster, een mark lybske penge. Fremdeles
giver jeg de tre nonneklostre i Roskilde (nemlig) hver stiftelse, to mark
lybsk...... Forhandlet og givet i det Herrens år 1350 nærmeste onsdag
før den søndag, på hvilken man synger Letare. Vidner er de herrer rådmænd Tideman v. Ülzen og Bernhard Pleskow.

260

1350. 8. marts. Roskilde.

Ingefred af Ganløse, enke efter herr Lave, Danmarks konges marsk, pantsætter
sit gods i Venslev til biskop Jakob af Roskilde som befuldmægtiget for det nye alter,
der skal oprettes i domkirken.
Afskrifter i rigsarkivet og på det kgl. bibliotek.

ngefred af Ganløse, enke efter herr Lave, fordum Danmarks riges marsk
o.s.v., til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for såvel nuværende som fremtidige, at jeg formedelst
15 mark sølv i kølnsk vægt i sandhed står i skyld og gæld til den ærværdige
fader i Kristus og herre, herr Jakob, af Guds nåde biskop af Roskilde,
(som optræder) på det nye alters vegne og i dets navn, hvilket med det
første skal indstiftes af indbyggere på Sjælland til forøgelse af Guds ære
og til hans dyrkelse i kirken i Roskilde, hvilke penge jeg og mine arvinger
fuldt ud skal betale til den nu kommende St. Morten bisps dag, og for
hvilke jeg med dette brev pantsætter alt mit gods i Venslev i Flakkebjerg
herred, rørligt og urørligt, med alle dets tilliggender, agre, enge, græs
gange, skove, fiskevande, og i almindelighed med alle dets tilligender,
med hvilket navn de end benævnes, til samme ærværdige fader på det for
nævnte nye alters vegne og i dets navn, at genindløse til fornævnte termin
under den forudsætning, at frugterne og indtægterne af dette gods, når
fornævnte gods er genindløst til omtalte termin,...... T) fuldt ud skal oppebæres til gavn for nævnte alter og aldeles ikke afregnes i gældens hovedstol.
Men hvis det ikke bliver genindløst til fornævnte St. Mortens dag for for
nævnte sum penge, da skal alt det fornævnte gods med alle dets tilliggender
i sin helhed frit tilfalde nævnte alter uden nogen indsigelse fra mig og mine
arvinger, at besidde evindelig, dog således at hvad det måtte være værd
ud over fornævnte 15 mark sølv, det testamenterer, overdrager, skøder og
oplader jeg i dette brev — som i mit testamente — til fornævnte alter....T)
til lægedom og frelse for min sjæl, at besidde evindelig, idet jeg forpligter
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mig og mine arvinger til at hjemle dette alter alt det fornævnte gods for
krav fra hvem som helst; og jeg Niels Eriksen af Linde tilføjer mit samtykke
og min vilje til alt det ovennævnte og borger for, at det uomtvisteligt skal
overholdes, og jeg hænger mit segl under dette brev til vidnesbyrd og bedre
vitterlighed. Til vidnesbyrd herom er mit, fornævnte Ingefreds segl sammen
med nævnte Niels Eriksens segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde
i det Herrens år 13502) mandagen efter midfaste søndag.
1) lakune i afskrifterne. — 2) Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie 176 flg. mener,
at brevets årstal er forvansket, idet han fortolker en udtalelse i et brev af 1362 16. oktober,
således at fru Ingefred må være død mellem 1344 25. juni og 1345 25. juni. Fru Ingefred
lever imidlertid endnu i 1349, jf. nr. 233, og afskrifternes årstal 1350 bekræftes af Roskildegårds registratur (ca. 1570), som anfører den tabte original med år 1352, hvilket må
være fremkommet ved at dagsangivelsen secunda (feria) fejlagtigt er læst som en del af
årstallet.

1350. 12.marts. Lund.
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Broder Jens, abbed i Allehelgens kloster ved Lund, Niels, prior i Dalby, og broder
Troels, prior i dominikanerklostret i Lund, vidimerer ærkedegn Hågens testamente
af 1283 1. august.
Original i det svenske rigsarkiv.

roder Jens, abbed for Allehelgensklostret ved Lund, Niels, prior i
Dalby og broder Troels, prior for prædikebrødrenes kloster i Lund,
til alle, som får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1350 på pave Gregors dag har set,
gennemlæst og omhyggeligt undersøgt et testamente af herr Hågen —
salig ihukommelse — fordum ærkedegn i Lund, og fundet det hverken
stunget, streget eller skrabet eller på nogen som helst måde beskadiget,
men af følgende ordlyd: I faderens, sønnens og den helligånds navn amen.
Jeg Hågen, ærkedegn i Lund o.s.v. =DRB. II 3 nr. 73. Til vidnesbyrd
om denne vidimering er vore segl hængt under dette brev. Givet i Lund
ovennævnte år og dag.

B
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Biskopperne Svend af Århus, Peder af Ribe, Anders af Børglum og Peder af Viborg
bandlyser ridderen Lave Rød og hans medskyldige for plyndring af Ribekirkens gods.
Original i rigsarkivet.

vend, Peder, Anders og Peder, biskopper for kirkerne i Århus, Ribe,
Børglum og Viborg til alle sognepræster i deres stifter hilsen og påbud
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om fuld lydighed mod vor herre ærkebiskoppens og vore nedenfor anførte
befalinger.
Vi ved, at det er skrevet i den hellige kirkeret, at hvis vi lader det skorte
på omsorg for kirken og undlader at styrke dens kraft, vil de vanartedes
dristighed udvikle sig til det værre og uvirksomhed skade tugten, og der vil
sikkert tilføjes de troende sjæle skade1), eftersom straffrihed avler forvoven
hed og forvovenhed udskejelser. Da derfor ridderen Lave Rød sammen
med sine medskyldige har plyndret Ribekirkens gods i Tarm, i Egvad sogn,
i Give, Åstrup, Stavning og andetsteds, samt en gård i Janderup, der hørte
til et alter i Vor Frue kirke i Ribe, endvidere de afdøde præsters gods,
nemlig de herrer Laves i Oksby, Peders i Stavning og Kjelds i Velling og
mange andres for kvæg, korn og løsøre og ladet det voldeligt føre bort fra
kirkernes grund under ringeagt af provincialstatutterne2) og til undergravelse af kirkens frihed, hvorfor han ifølge samme provincialstatutter
ved selve handlingen har pådraget sig bandlysningsdom, giver vi derfor Eder
alle i medfør af den hellige lydighed og under trusel om suspensions- og
bandlysningsstraf og berøvelse af beneficierne det bestemte påbud, at I
på alle søn- og helligdage i Eders kirker eller på tinge i kraft af dette brev
ved vor og ovennævnte kirkemødes myndighed offentligt erklærer samme
Lave Rød og hans medskyldige, som ydede ham bistand i disse plyndrin
ger eller fik del i de således plyndrede ejendele eller gav deres råd, hjælp
eller støtte dertil, for bandlyste, indtil de giver det således frarøvede tilbage
og i gerning adlyder kirkens befalinger med hensyn til dette; og de gudstjenestlige handlinger skal være suspenderede i det eller de sogne, hvor
samme Lave Rød og hans medskyldige opholder sig, eller hvorhen de
ejendele, der på den måde er taget fra kirken eller røvet fra de afdøde
præster, bliver ført og opbevaret, indtil nævnte ejendele bliver givet til
bage og der ydes en passende erstatning. Men hvis samme Lave Rød sam
men med sine ovennævnte medskyldige en måned efter — som vi fastsæt
ter for ham at gælde for tre gange kanonisk påmindelse og peremptorisk
frist, og som vi fastsætter ifølge sagforholdet3) — fortsat forstokket sidder
bandlysningen overhørig, skal I derefter i kirkerne og på tinge, som forudskikket, med tændte lys og klokkeringning erklære, at samme Lave Rød
og hans medskyldige er bandlyste og omhyggeligt skal undgås af alle
troende, idet vi i kraft af samme myndighed som ovenfor bestemt forbyder,
at nogen troende efter nævnte måned drister sig til at deltage med samme
Lave Rød og hans medskyldige i måltid, drikke, samtale, bøn, handel,
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bolig, bad eller andet, udover det, som retten tilstår, såfremt han vil
undgå nævnte bandlysningsdom, så at Lave og hans medskyldige, be
dækket med skamrødme, forvirret kan føle sig skåret ud af de troendes
fællesskab som rådne lemmer, udstødt og overgivet i djævelens magt.
Desuden påminder vi med dette brev samme Lave Rød og hans datidige
medskyldige samt dem, som har støttet ham, peremptorisk om, at han ikke
undlader at yde den fastsatte erstatning for ildspåsættelse og plyndring af
Ribekirkens gods i Åstrup — forøvet af ham i herr biskop Jakob af Ribes
tid4), salig ihukommelse, således som han i nærværelse af kapitlet i Ribe og
andre troværdige mænd ved korporlig ed lovede og af fri vilje gik ind på —
i løbet af en måned, af hvilken vi fastsætter 10 dage som første, 10 som
anden og de resterende som tredie peremptoriske frist og tredobbelt kano
nisk påmindelse for ham i kraft af sagforholdet. I modsat fald vil vi skride
frem mod denne Lave Rød og hans medskyldige i denne sag, således som
det med rette bør gøres. De præster, som læser dette brev, skal sende det
tilbage, beseglet med deres segl. Givet under vore segl i det herrens år
1350 på den hellige pave Gregors dag.
1) c. 9 C. XXIII qu. 3, jf. DRB. III 2 nr. 153 note 14. — 2) udstedt i Helsingborg
1345 9. maj., DRB. III 2 nr. 153. — 3) jf. DRB. III 2 nr. 153 note 12. — 4) 1327—45.

1350. 17. marts. Lund.

263

Kanniken Niels Mogensens testamente.
Original, stärkt beskadiget, i det svenske rigsarkiv.

Herrens navn amen. Eftersom alt, hvad der tjener menneskelige for
mål i det timelige, mister al sin betydning, når menneskelivet ophører,
og ikke kan være til gavn for mennesket, så opsætter jeg Niels Mogensen,
kannik i Lund, sund på sjæl og legeme, mit testamente til ære for Gud og
til frelse for min sjæl, og jeg træffer følgende ordning vedrørende det gods,
som er forundt mig af Gud: for det første testamenterer jeg kapitlet i Lund
min gård i Käglinge i Arrie sogn i Oxie herred, som jeg købte af Uffe
Nielsen af Strö, med alle dens tilliggender til årlig afholdelse af min årtid
i Lundekirkens kor, således at der af nævnte gårds indtægter skal udbetales
en mark penge til kannikerne, som er til stede ved vigilierne og messen,
to øre til vikarerne, en halv mark til nævnte kirkes bygningsfond, en øre
penge til de fattige peblinge og en øre penge til klokkerne i tårnet og videre

I

3. række. III. — n

Nr. 263

17. marts 1350

162

en mark penge til dem, der læser messe i nævnte kirke samme dag. Til
min herre ærkebiskoppen testamenterer jeg mit sølvbælte; til St. Dionysius’
kapel sammesteds, som blev bygget af herr Karl, fordum ærkebiskop i
Lund, og hvor jeg vælger mit gravsted, testamenterer jeg tre mark; til
min sognekirke i Lund, apostelen Paulus’ kirke, en halv mark, præsten
lige så meget og kirketjeneren .... øre, således at samme præst på min
begravelsesdag skal holde to sjælemesser samt en på ottendedagen og en
på tredivtedagen; til kirketjeneren på de nævnte dage...... Fremdeles til
St. Olufs kirke en halv mark penge, præsten to øre, kirketjeneren en øre.
Fremdeles til St. Peders kirke i Bredgade...... Fremdeles til kirken........
en øre, præsten lige så meget, kirketjeneren en halv øre. Fremdeles til St.
Thomas’ kirke
øre
kirketjeneren en halv øre. Fremdeles til St.
Mortens kirke
øre, præsten lige så meget og kirketjeneren en halv
øre. Fremdeles til den store Vor Frue kirke en øre, præsten lige så meget
og kirketjeneren en halv øre. Fremdeles til St. Johannes Døberens kirke
en øre, præsten lige så meget og kirketjeneren en halv øre. Fremdeles til
Helligkorskirken en øre, præsten lige så meget og kirketjeneren en halv
øre. Fremdeles til Helligåndskirken en øre, præsten lige så meget og kirke
tjeneren en halv øre. Fremdeles til St......... kirke ........ præsten en øre
og kirketjeneren en halv øre. Fremdeles til den lille St. Peders kirke en
øre, præsten lige så meget og kirketjeneren en halv øre. Fremdeles til St.
Mogens’ kirke...... præsten lige så meget og kirketjeneren en halv øre.
Fremdeles til St. Trinitatis kirke to øre, præsten en øre og kirketjeneren
en halv øre. Fremdeles til nonnernes kirke ...... kirketjeneren en halv
øre. Fremdeles til St. Jakobs kirke to øre, præsten en øre og kirketjeneren
en halv øre. Fremdeles til St. Clemens kirke to øre, præsten...... kirketje
neren en halv øre. Fremdeles til krypten en øre, præsten en øre og kirke
tjeneren en halv øre. Fremdeles til de spedalskes kirke to øre, præsten en
øre og kirketjeneren en halv øre ...... til spedalskbrødrene sammesteds
en mark, at dele ligeligt mellem dem. Fremdeles til dominikanerkirkens
bygningsfond en halv mark. Fremdeles til de derværende præstebrødre
...... til afholdelse af forskellige messer sammesteds. Fremdeles til francis
kanerkirkens bygningsfond en halv mark. Fremdeles til de derværende
præstebrødre...... Fremdeles til Allehelgens kirkes bygningsfond en mark.
Fremdeles til St. Olufs kirke i Skanørs bygningsfond to øre, præsten......
to øre. Fremdeles til vikarerne, der er til stede ved min begravelse, en
mark...... min gård tre........ penge. Fremdeles til de trængende i St.
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Paul sogn...... Fremdeles til Bonde, min skaffer........ Givet i Lund i det
Herrens år 1350 på den hellige jomfru Gertruds dag.
1350. 22. marts.

264

Biskop Peder af Ribe overlader kapitlet sammesteds det tilgodehavende, som bi
skoppens afdøde morbroder Tyge, ærkedegn i Ribe, havde hos afdøde biskop Tyge af
Børglum, på den betingelse, at 20 mark sølv heraf skal tilfalde Vor Frue kirkes
bygningsfond.
Original i rigsarkivet.

eder, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi til vort elskede kapitel i
i Ribe fuldstændigt oplader hele det tilgodehavende, som den ærværdige
fader, herr Tyge, af Guds nåde fordum biskop af Børglum, skyldte den gode
mand herr Tyge, fordum ærkedegn i Ribe, vor morbroder, og som nu ifølge
arveretten er tilfaldet os, således som det derom affattede brev udførligt
indeholder1), og at vi giver samme kapitel fuldmagt til at inddrive og oppe
bære nævnte tilgodehavende og at erklære skyldnerne for kvit og fri at
være, samt at vi vil anerkende og godkende, hvad der dermed foretages.
Ydermere vil vi, at når nævnte tilgodehavende eller pengesum betales,
skal der betales 20 mark sølv deraf til Vor Frue kirkes bygningsfond i Ribe
i fornævnte ærkedegns navn, resten skal, efter at kapitlet har beholdt en
del, anvendes til fromme formål. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort
segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1350 mandagen efter
palmesøndag.

P
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1350. 24. marts.
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Biskop Peder af Ribe skøder på hertug Valdemar 3. af Jyllands retterting alt sit
gods i ferne og Billum sogne og i Tarp, Brøndum sogn, til kannikerne i Ribe på
den betingelse, at indtægterne heraf deles mellem kannikerne, nonnerne i Ribe og de
fattige.
Original i rigsarkivet.

i eder, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle gode mænd bør vide, at ihvorvel vi med dette brev erkender, at
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vi i det Herrens år 1350 første fredag1) efter apostlen St. Mathias’ dag
personlig var til stede på herr hertugen af Jyllands retterting og der skæn
kede og frit tilskødede Ribekannikernes fællesbord alt vort gods i Jerne
sogn og alt vort gods i Billum sogn, som vi har fra fru Gertrud, Henrik
Lilles enke, og vort gods i Tarp mark, som vi har fra Henrik Kreft2),
liggende i Brøndum sogn, med alle rørlige og urørlige tilliggender hertil,
intet undtaget, er det dog vor vilje, at følgende betingelser og vilkår
strengt overholdes, nemlig at de nævnte kanniker ved deres procurator
årligt uden svig, således som de vil stå til ansvar over for Gud, lader ind
tægterne af fornævnte gods dele i 3 dele, af hvilke de selv skal beholde den
ene del til øgning af distributionerne i koret, den anden del skal de fordele
og anvise til nonnerne i Ribe, der er berøvede venners hjælp, og til de mere
trængende inden for deres (kloster) port, og den tredie del skal de overdrage
til de fattige, der bor i hytterne eller går tiggende fra dør til dør. Til
vidnesbyrd herom har vi ladet vort store segl hænge under dette brev.
Givet ovennævnte år, dagen før den glorrige jomfrus bebudelsesdag.
1) 26. februar. — 2) jf. nr. 254.
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1350. 24. marts.

Biskop Peder af Ribe skøder på hertug Valdemar 3. af Jyllands retterting nogle
enge ved Ribe til sognepræsten ved St. Peders kirke i Ribe mod, at denne holder hans
årtid.
Afskrift af vidisse i rigsarkivet.

eder, af Guds miskundhed biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at ihvorvel vi med ordlyden af dette brev
erkender, at vi i det Herrens år 1350 første fredag1) efter apostlen Matthias’
dag personlig var til stede på den herre hertugen af Jyllands retterting
og der skænkede og frit tilskødede sognepræsten ved St. Peders kirke i
Ribe en eng, som Henneke Myre fordum ejede, særskilt afgrænset med
grøfter, samt alle de enge i Vesterenge, som vi har i kraft af arveret efter
vor fader, såvel som de enge, som vi købte af arvingerne efter Pilgrim,
broder til herr Jens Waltersen, hvilke ovennævnte enge vi ved nærværende
brev alle skænker, skøder og af hænder, er det dog vor vilje, at de følgende
bestemmelser og betingelser nøje iagttages, nemlig at den, der til enhver
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tid er sognepræst ved samme kirke, hvert år uden svig, sådan som han
vil stå til ansvar for over for Gud, skal være forpligtet til at lade vor årtid
afholde med vigilier og fire messer, og at han hvert år på dagen for vor
årtid skal bespise 12 fattige. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort store
segl hænge under dette brev sammen med vort elskede kapitels segl. Givet
ovenanførte år, dagen før den glorrige jomfrus bebudelsesdag.
1) 26. februar.

1350. 24. marts.
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Biskop Niels af Odense forbyder under straf af banlysning, at nogen rejser krav
på det jordegods, som Kristian Lille har skænket til præstebordet i Asserballe.
Oversættelse på nedertysk fra omkr. 1600 i landsarkivet i Åbenrå.

roder Niels, af Guds nåde biskop af Odense, ønsker helsen til alle dem,
der ser, hører eller læser dette brev. I kraft af den hellige lydighed og
under trusel om banlysning forbyder vi strengt alle og enhver, af hvad
stand de end er, at rejse krav på donationen i Asserballe — hvilken donation
den ærlige Kristian Lille har givet med alt tilbehør, kaldet Kornbæk med
begge Langstofft, med eng og græsning og skovret, til præstens behov, som
nu og fremtidig er der, og til miskundhed og salighed for fornævnte Kri
stian Lilles sjæl, og hvilken han har tilskødet præsten på landstinget med
(vor efterfølgende) fulde stadfæstelse1) og tilladelse — for at ingen skal
bemægtige sig den og volde præsten nogen slags besvær, og på det at de
vil undgå fornævnte banlysningstrusel. Givet i det herrens år 1350 dagen
før Mariæ bebudelse.
1) sigter sikkert til biskop Niels af Odenses stadfæstelsesdom af 1343 23. juli, jf. DRB.
III 1 nr. 340.

1350. 5. april. Ribe.
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Hertug Valdemar g. af Jylland erklærer, at fru Aleke, enke efter Jens Redegæld,
hans søn Henrik, Pilgrim og Hermod Langsuder har skødet alt deres gods i Tanderup
by og mark til Gerhard, kaldet Borken, borger i Ribe.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
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I skal vide, at i det Herrens år 1350 første mandag efter Quasimodogenitivar fru Aleke, enke efter en Jens Redegæld, hans søn Henrik kaldet
Redegæld, Pilgrim og Hermod Langsuder personlig til stede i Ribe for vor
j usti tiår, herr Hågen, som førte forsædet på rettertinget, hvor de med al
ret, som tilkom dem, oplod og tilskødede nærværende brevviser Gerhard,
kaldet Borken, borger i Ribe, alt deres gods, i Tanderup by og mark, som
efter arveretten tilfaldt dem efter en vis Brandiks død, at besidde med
rette evindelig. Fremdeles har disse fire, fru Aleke, Henrik Redegæld,
Pilgrim og Hermod Langsuder, over for vor fornævnte j usti tiår med sam
menlagte hænder afgivet det faste løfte, at en mand ved navn Daniel
mundtligt og med egen hånd helt og fuldt skal opfylde1), hvad de selv for
ud har gjort. Givet i Ribe under vort segl ovennævnte år, dag og sted
med samme herr Hågen præst, vor klerk, som vidne.
1) d.v.s. skøde og oplade godset på herredstinget.
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1350. 11. april.

Johan Witte, søn af Didrik Witte i Stralsund, erkender at skylde Johan, kaldet
Boysinch, 13 mark skånske penge og stiller sin jord på Stralsunds fed i Falsterbo
som sikkerhed.
Original i rigsarkivet.

eg Johan Witte, søn af herr Didrik Witte, som er rådmand i Stralsund,
til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg erkender og erklærer offentligt med dette brev, at jeg i medfør af
ret gæld skylder Johan, kaldet Boysinch, og hans rette arvinger 15 mark
skånske penge, at betale fuldt ud i Skåne til førstkommende Marie fødsels
dag1) uden yderligere forhaling og uden nogen hindring, for hvilke 15
mark jeg stiller samme Boysinch min jord, på folkesproget ‘Erde’, som
jeg har købt og erhvervet af Henrik v. Elbing, og som er beliggende i
‘Vorhagen’2), som sikkerhed, således at hvis jeg ikke betaler til fornævnte
tid, så skal nævnte jord derefter være hans rette køb, og hvis der yderligere
skulde indtræffe nogen vanskelighed på grund af fornævnte penge eller
nævnte jord, så skal det omgående fuldstændigt erstattes ham og hans
nærmeste af mig eller mine retmæssige arvinger. Desuden erklærer jeg
med dette brev, at jeg har givet og giver Henzeke v. Lübeck i Falsterbo
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fuldmagt til at overdrage denne jord og til på første tingdag, på folkespro
get ‘dingtage’, at skøde, på folkesproget ‘schoten’, den, og jeg erklærer, at
samme Henzeke v. Lübeck skal give nærværende brev til nævnte Boysinch.
Til vidnesbyrd herom og til fyldigere forvaring har jeg ladet mit eget
segl hænge under dette brev. Vidner herom er Herman Ram og Henneke
v. Waren, borgere i Stralsund, som særligt er tilkaldt og anmodet om at
vidne i denne sag, og som til vidnesbyrd har hængt deres segl under dette
brev sammen med mit. Givet i det Herrens år 1350 på søndagen Miseri
cordia.
1) 8. september. — 2) ‘Vorhagen’ gengiver tekstens Anteindagine. Hagen, indago,
betyder indhegnet område.

1350. 14. april.
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Niels Kyrning, Niels Ågesen, riddere, Jakob Nielsen, kannik i Lund, Ivan
Markmand, Asser Grubbe, Peder Nielsen, Åge Nielsen og Jakob Karlsen, væbnere,
skifter det gods med Thomas Jensen, som ved arv var tilfaldet dem alle efter fru
Ingeborg, Sakse Pedersen af Hammelmoses enke.
Original i rigsarkivet.

iels Kyrning, Niels Ågesen, riddere, Jakob Nielsen, kannik i Lund,
Ivan Markmand, Asser Grubbe, Peder Nielsen, Åge Nielsen og
Jakob Karlsen, væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle, at vi i det Herrens år 1350 på de
hellige martyrers Tiburtius’ og Valerians dag foretog en nøje ransagelse
af alt det gods, som ved retmæssig arv tilfaldt os i forening sammen med
nærværende brevviser Thomas Jensen ved fru Ingeborgs død, salig ihu
kommelse, fordum Sakse Pedersen af Hammelmoses hustru, og vi blev
enige om at skifte dette gods således, at nedenstående gods, nemlig en gård
i Karstad i Skåne, som Peder Dramb bor i — dog med undtagelse af en del
af samme gård, hvoraf der årligt ydes 30 skæpper korn, som Jakob Karl
sen skal oppebære — og ligeledes halvdelen af alt gods i Raklev på Sjæl
land, som nævnte fru Ingeborg besad, med halvdelen af tofterne ved
bymuren i Kalundborg og med agre, enge, græsgange, skove, fiske
vande og alle øvrige tilliggender, rørlige og urørlige, uindskrænket tilfaldt
Thomas Jensen, at besidde evindelig. Vi forpligter os ved dette brev til
at hjemle nævnte Thomas Jensen omtalte gods og til at fri det for krav
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fra hvem som helst. Hvis fremdeles nogen del af nævnte gods skulde blive
ham afvundet efter landets lov, forpligter vi os til fuldstændigt at holde
ham skadesløs herfor. Til vidnesbyrd om dette skifte er vore segl hængt
under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.
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1350. 19. april. Århus.

Kong Valdemar 4. Atterdag giver Hovi Nielsen låsebrev på det gods i Thiriestorp, Holme sogn, som han ved mageskifte havde erhvervet fra Inge, enke efter
Trued Povisen.
Afskrift i Århusbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da nærværende brevviser Hovi Nielsen på den ene side og Asser Brun
på den anden var stævnede til møde på vort retterting med de gyldige
breve, som de måtte have givet hinanden indbyrdes angående gods i
Thiriestorp, fremstod samme Hovi og viste og godtgjorde med tilstrækkeligt
vidnesbyrd af gode mænd og uden at nogen vidnede derimod, at en vis
Inge, enke efter Trued Povlsen, fordum på Ning herredsting til evindelig
og retmæssig besiddelse havde tilskødet fornævnte Hovi alt sit gods i
Holme sogn, som ved arveret var tilfaldet hende efter hendes faders død,
til gengæld for gods i Århus, som denne Hovi skødede til nævnte Inge,
hvilket gods han i fem år havde haft i fredelig og ukæret besiddelse. Derfor
tildømmer vi nævnte Hovi nævnte gods i Thiriestorp i fornævnte sogn, at
besidde evindelig. Og vi forbyder udtrykkeligt, at nogen på nogen som
helst måde yderligere hindrer eller skader ham mod hans vilje på nævnte
gods, idet vi sætter evig tielse på denne sag, og vi bekræfter fornævnte
vidnesbyrd med ordlyden af dette brev. Givet i Århus under vort segl i
det Herrens år 1350 mandagen næst efter St. Tiburtius’ og Valerianus’
dag1), med Niels Jensen af Keldebæk som vidne.

V

1) 14. april.
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1350. 24. april.

Niels Pedersen, Niels Pallesen af Ålum, Torben Troelsen og Bjørn Tovesen
tilvurderer kong Valdemar 4. Atterdag Gammelholm og en gård i Højstrup for fire
kongebreve, som er gået arvingerne efter fru Cecilie imod.
Original i rigsarkivet.

25. april 1350
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iels Pedersen, Niels Pallesen af Ålum, Torben Troelsen og Bjørn
Tovesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi i det Herrens år
1350 lørdagen før de hellige apostle Filips og Jakobs dag efter gode mænds
vidnesbyrd og på lovlig vis efter landets love tilvurderede den stormægtige
fyrste og mægtige herre, Valdemar, de Danskes konge og hertug af Est
land, det gods, som tilhørte arvingerne efter fru Cecilie, nemlig en gård,
som kaldes Gammelholm, og en gård i Højstrup med alle rørlige og
urørlige tilliggender, til fyldestgørelse af den kongelige ret i henhold til fire
breve, som en vis Anders Skytte har opnået over de nævnte arvinger, og
efter tilvurderingen hjemlede vi det. Hvilket vi erklærer med dette brev.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet
ovennævnte år, dag og sted.

N
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Kristian Nielsen pantsætter sit gods i Grindløse til Jens Sunesen for 4 mark
lødigt sølv.
Original i rigsarkivet.

ristian Nielsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender i sandhed
at stå i skyld og gæld til den gode mand, nærværende brevviser Jens Sune
sen, formedelst fire mark lødigt sølv, som ufortøvet skal betales på Skam
herredsting nærmeste tingdag før allehelgensdag1); herfor pantsætter jeg
ham med dette brev mit gods i Grindløse, som jeg har fået med min
hustru ved arveret, på det vilkår, som er aftalt mellem os, at hvis omtalte
sølv ikke bliver betalt til den fastsatte termin, så skal det nævnte gods ved
fuld skødning tilfalde nævnte Jens, at besidde evindelig; ligeledes forplig
terjeg mig med dette brev til i alle måder at hjemle ham nævnte gods og
frigøre det for alle og enhver. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, herr Jakob
kaldet Hegle, ridder, og herr Jens Povlsen, ridder. Givet i det Herrens år
1350 på evangelisten St. Markus’ dag.

K
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1350. 1. maj.

Thomas og Torben Troelsen, Niels Pedersen af Gerum og Niels Pallesen af
Vennebjerg tilvurderer kong Valdemar 4. Atterdag gods i Ejersted, Hvetbo herred, for
fire kongebreve, som er gået arvingerne efter fru Cecilie af Nyholm imod.
Original i rigsarkivet.

homas Troelsen, Torben Troelsen, Niels Pedersen af Gerum og Niels
Pallesen af Vennebjerg til alle, der ser dette brev hilsen evindelig
med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1350 på de hellige apostle Filips
og Jakobs dag på lovlig vis efter landets love tilvurderede den berømmelige
fyrste og mægtige herre, Valdemar, de Danskes konge og hertug af Estland,
noget gods i Ejersted i Hvetbo herred, som Vogn Jorindsen og Niels...... J)
bor på, med alle rørlige og urørlige tilliggender i anledning af fire konge
breve, hvilket gods tilhørte arvingerne efter fru Cecilie af Nyholm, og
efter tilvurderingen hjemlede vi det på tinge. Hvilket vi erklærer med
dette brev. Givet under vore segl ovennævnte år, dag og sted.

T

1) lakune i forlægget på 5—6 bogstaver. Brevet er skrevet med samme hånd som nr. 272.
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1350. 1. maj.

Henze Molle, borger i København, sælger sin syvendepart af et hus og en gård i
St. Olufs sogn til herr Niels Jensen, kannik i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

enze Molle, borger i København, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg til den gode mand herr Niels Jensen, kannik i
Roskilde, har solgt og afhændet hele den syvendepart af det hus og den
gård i St. Olufs sogn, som tilfaldt mig med min hustru Bodil ved arveret
efter Peder Mortensens død, salig ihukommelse, for tre og en halv mark
lødigt, at besidde med rette evindelig, og jeg forpligter mig og mine arvin
ger til at fri nævnte herr Niels og hans arvinger nævnte syvendepart af
ovennævnte gård med alle dens tilliggender for tiltale og overgreb fra
hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl (hængt under dette
brev) sammen med segl tilhørende min nævnte svigersøn Gerhard Frede
sen, borgmester i København. I det Herrens år 1350 lørdagen før vor
Herre Jesu Kristi himmelfart.

H
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1350. 2. maj. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. overdrager Niels Gerhardsen, der har ønsket at bytte embede med
Eggert v. Reventlow, provstiet på øerne Ærø og Tåsinge.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

r | Hl vor elskede søn Niels Gerhardsen, provst ved kirken på øerne Ærø
-1- og Tåsinge i Odense stift, hilsen o. s.v.
Det apostoliske sædes omsigtsfulde velvilje omfatter de ansøgere med
tilbørlig gunst, som fremfører berettigede andragender, og viser sig gerne
nådig og velvillig over for dem, hvis ønsker ikke afviger fra fornuftens vej.
Fornylig har nu Du, der på det tidspunkt sad inde med kanonikat, præbende og kantordømme ved kirken i Slesvig, og vor elskede Eggert v.
Reventlow, der sad inde med provstiet ved kirken på øerne Ærø og
Tåsinge i Odense stift, som ikke har kollegium2), af gode og gyldige grunde
ønsket at bytte disse embeder, og for denne ombytnings skyld har I frit
ved det apostoliske sæde — Du ved Din hertil særligt udpegede befuld
mægtigede, vor elskede søn Henrik v. Femern, gejstlig i Schwerin stift,
og han personligt — ladet nævnte embeder oplade til vor elskede søn,
magister Guillelmus de Bordis’ hånd, vor notar, som derefter på vor sær
lige befaling, givet ham mundtligt herom, har ladet dette embedsafkald
ved nævnte sæde godtage. Derfor imødekommer vi nådigt Dine ønsker i
denne sag og overdrager Dig med apostolisk myndighed fornævnte provsti,
der er ledigt ved dette afkald, uanset om fornævnte provsti, kanonikat,
præbende og kantordømme eller et af disse beneficier særligt måtte være
reserveret for det apostoliske sædes bestemmelse, og vi giver Dig det lige
ledes ved provision med al ret og tilbehør, 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 hidtil måtte have forsøgt eller i
fremtiden skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset om
nogen af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt eller almindeligt
brev på, at de skal have provision på provstier eller andre kirkelige bene
ficier 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 skal have fortrinsret til at opnå nævnte
provsti, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret
til at opnå andre provstier og beneficier; (vor overdragelse gælder end
videre,) uanset om vor ærværdige broder, biskop (Niels) og vore elskede
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sønner, kapitlet i Odense, eller hvilke som helst andre i fællesskab eller
hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal være pligtige
til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges
dertil, og at provstier og andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab
eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller al
anden rådighed af enhver art ikke skal kunne tildeles nogen ved provision
ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet om
taler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse
fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved
virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres
eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i
fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd
der i vort brev skal finde særlig omtale sted, eller uanset, at Du vides at
besidde et kanonikat og en præbende i kirken i Lübeck. Det er dog vor
hensigt, at Du ikke på nogen måde ved vor overdragelse af dette provsti
må erhverve nogen ret, som Du og nævnte Eggert v. Reventlow ikke, da
I foretog Eders afkald, havde i fornævnte provsti, kanonikat, præbende og
kantordømme, som I har opladt som nævnt. Intet menneske må bryde
dette vort overdragelses-, provisions-, bestemmelses- og viljesbrev eller
dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette,
må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans
hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Villeneuve, Avignon
stift, den 2. maj i vort ottende pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi. Dan. — 2) jf.
DRB. 2. rk. I nr. 117 note 2.
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1350. 2. maj. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Ratzeburg, dekanen ved kirken i Hamburg
og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Niels Gerhardsen i provstiet på øerne
Ærø og Tåsinge,
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder biskop (Volrad) af Ratzeburg og vore elskede sønner ..., dekan ved kirken i Hamburg, Bremen
stift, og ..., sakristanen ved kirken i Avignon hilsen o. s. v.
Det apostoliske sædes o. s.v. indtil1) opladt som nævnt. Derfor pålægger
vi (--------- )2), skal indføre samme Niels eller hans befuldmægtigede på
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hans vegne i faktisk besiddelse af fornævnte provsti med dets rettigheder
og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig
besidder er fjernet derfra, og I skal skaffe denne Niels eller hans nævnte
befuldmægtigede i hans sted anerkendelse til nævnte provsti og sørge for,
at der fuldt ud svares ham samtlige frugter (-------- )2) af dette provsti
(---------)2) eller (uanset) om vor ærværdige broder, biskop (Niels) og
kapitlet (---------)2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 276. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
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Pave Clemens 6. overdrager Eggert v. Reventlow, der har ønsket at bytte embede
med Niels Gerhardsen, et kanonikat og en præbende samt kantorembedet ved kirken
i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Eggert v. Reventlow, kannik og kantor ved kirken
i Slesvig, hilsen o. s.v.
Det apostoliske (---------)T) sad inde med provstiet ved kirken på øerne
Ærø og Tåsinge i Odense stift, som ikke har kollegium2), og vor elskede
Niels Gerhardsen, der sad inde med kanonikat, præbende og kantordømme
ved kirken i Slesvig, af gode (---------)J) sæde — Du personligt og han ved
sin hertil særligt udpegede befuldmægtigede, vor elskede søn Henrik v.
Femern, gejstlig i Schwerin stift — ladet nævnte (---------)J) apostolisk
myndighed fornævnte kanonikat, præbende og kantordømme, der er
ledige ved dette afkald, uanset om fornævnte kanonikat, præbende, kan
tordømme og provsti eller et (-------- )J) giver Dig dem ligeledes ved
(---------)!) sag, uanset alle bestemmelser og sædvaner ved nævnte kirke i
Slesvig, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk
stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen
med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt
som kanniker i samme kirke eller gør påstand om anerkendelse eller af
nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have
provision på kanonikater, præbender, digniteter, personater eller officier
ved nævnte kirke, eller almindeligt brev om provision på kirkelige bene
ficier i de egne (---------)T) opnå nævnte kanonikat, præbende og kantor
dømme, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres
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ret til at opnå andre kanonikater, præbender, digniteter, personater,
officier og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere,) uanset om vor
ærværdige broder, biskop (Henrik), og vore elskede sønner, kapitlet i
Slesvig, eller hvilke som helst (-------- )J) og at kanonikater, præbender,
digniteter, personater eller officier ved kirken i Slesvig og andre kirkelige
(-------- )J) omtalte 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 (-------- )J) overdragelse
af nævnte kanonikat, præbende og kantordømme ved omtalte kirke i
Slesvig må erhverve nogen ret, som Du og nævnte Niels Gerhardsen ikke,
da (---------)J) opladt som nævnt. Intet menneske (--------- )T) Givet i Villeneuve i Avignon stift, den 2. maj i vort ottende pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 276. — 2) jf. DRB. 2. rk. I 117 note 2.
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Pave demens 6. pålægger dekanerne ved kirkerne i Ratzeburg og Hamburg og
sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Eggert v. Reventlow i et kanonikat og
en præbende og kantorembedet ved kirken i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner ..., og ..., dekaner ved kir
kerne i Ratzeburg og Hamburg, Bremen stift, og ..., sakristan ved
kirken i Avignon, hilsen o. s.v. indtil1) opladt som nævnt. Derfor pålægger
vi (-------- )2) skal indføre samme Eggert v. Reventlow eller hans befuld
mægtigede på hans vegne i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat,
præbende og kantordømme ved kirken i Slesvig med sammes rettigheder
og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig
besidder er fjernet derfra, og I skal skaffe denne Eggert eller nævnte be
fuldmægtigede i hans sted anerkendelse til nævnte kanonikat, præbende
og kantordømme i denne kirke i Slesvig som kannik og broder, efter at I
(-------- )2) med fuld kanonisk ret, lige som I skal sørge for, at der fuldt ud
svares ham af samtlige frugter (---------)2) af dette kanonikat, denne
præbende og dette kantordømme uanset alt det ovenfor nævnte eller
(uanset) om samme biskop og kapitel (-------- )2). Givet som ovenfor1).
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Hertugerne Albrecht 2. og Johan af Mecklenburg slutter efter mægling af hertug
Erik 2. af Sachsen og ridderne Bent Ahlefeld, Klaus Jura og Bo Falk forlig med
kong Valdemar 4. Atterdag, hvori bl. a. bestemmes, at dennes datter Margrete skal
ægte hertug Henrik 3., og at hertugerne skal tage landet og staden Rostock til len af
kongen.
Original i rigsarkivet.

i Albrecht og Johan, brødre, af Guds nåde hertuger af Mecklenburg,
herrer i Stargard og Rostock, erkender og bevidner offentligt med
dette brev, at vi har forhandlet med hertug Erik den unge af Sachsen, vor
kære onkel, og ridderne herr Benedikt v. Ahlefeld, herr Klaus v. d. Jura
og herr Bo Falk angående al uoverensstemmelse og tvedragt, som på en
eller anden måde er og har været mellem på den ene side den ædle fyrste,
vor herre kong Valdemar af Danmark og hans mænd og tjenere, og på den
anden side os, vore mænd og tjenere, som for vor skyld er blevet inddraget
i denne uoverensstemmelse, så at den uoverensstemmelse helt er bilagt og
udjævnet i fuldt venskab, således at vor herre, den fornævnte konge skal
give sin datter Margrete til vor søn hertug Henrik, og vor herre den for
nævnte konge skal i medgift med sin datter give vor søn seks tusinde mark
lødigt sølv efter kølnsk vægt; han skal stille vor søn sikkerhed for disse på
sådan måde, at denne er forvaret med hensyn til disse penge. Disse børn,
som allerede er trolovet, skal vi give sammen i ægteskab, når jomfruen er
blevet ti år gammel; den af os, som da først stiller krav (om ægteskabets
indgåelse), ham skal den anden følge, medmindre vi fra begge sider skulde
blive enige om, at det skal ske før. Og dette sølv skal han udrede til vor
søn inden år og dag, efter at han har taget hende til ægte, på et sted, hvor
han har uindskrænket rådighed over det. Vor søn skal på sin side indrette
Gnoien slot og stad, staden Ribnitz og staden Sülz og slottet i Tessin med
alle de lande og al den nytte, som hører til de fornævnte slotte, som livgeding
for hende. Disse fornævnte områder skal vor søn forlene hende som liv
geding, når brylluppet har været, den første morgen, når hun rejser sig hos
ham; og han skal inden år og dag fra den dag, de er forlenet til hende, frigøre
hende disse fornævnte slotte og lande for alle retslige krav, og skal sikre det
for hende, således som man er pligtig til at sikre livgedinget for en hustru.
At der vederfares hende det, skal man garantere fornævnte vor herre konge,
således at hun er sikret med hensyn til dette. For at der stedse kan forblive
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et fuldkomment venskab mellem os, skal fornævnte vor herre konge over
give os sin datter Margrete, at blive hos os og vor frue, og vi vil og skal til
gengæld overgive vor søn hertug Henrik til ham, at blive hos ham; og når
man stiller krav herom, så skal det (udvekslingen) ske inden for en tids
frist, da man på begge sider kan mødes og udføre det. Fremdeles skal
vi fornævnte hertuger Albrecht og Johan tage Rostock, staden og
landet i len af vor fornævnte herre kong Valdemar, og (ligeledes) alt
hvad vi skal have af Danmarks krone og af ham, når han kræver det
af os; og det (forleningen) skal han tilsikre os ved brev, således som
han med rette skal gøre med hensyn til vore len. Og af landet Rostock
skal vi tjene ham med halvtreds hjelmklædte mænd; det skal vi yde ham,
når han seks uger forinden kræver det af os. Med hensyn til disse mænds
underhold og tab skal han overholde det overfor os, som hans og hans
forgængeres breve1) udsiger, som vi har derpå. Fremdeles al uoverensstem
melse som består og har bestået mellem markgrev Ludvig af Brandcnburg
og os, den har vor herre fornævnte konge udjævnet og bilagt, for så vidt
markgreven stedse vil overholde det. Men vil han ikke gøre det, skal vor
herres, den fornævnte konges, og vore retslige aftaler forblive ganske de
samme, som vore breve lyder på. Men hvis forliget mellem fornævnte mark
greve og os forløber som aftalt, og der sidenhen skulde opstå en eller anden
uoverensstemmelse mellem os, skal vor herre konge i mindelighed bilægge
den, hvis han formår. Kan han ikke det, så skal han være beføjet til at træffe
en retslig afgørelse på vore vegne. Fremdeles, hvis vi skulde have eller få no
gen uoverensstemmelse med fornævnte hertug Erik af Sachsen, med hertug
Vartislavs børn af Stettin, og med grev Johan af Holsten, skal vor herre
den fornævnte konge bilægge den i mindelighed, hvis han kan. Hvis han
ikke kan, skal han være beføjet til at træffe en retslig afgørelse. Fremdeles,
hvis vor herre, fornævnte konge, skulde have eller få nogen strid med vore
venner, kong Magnus af Sverige, hertug Hågen, hans broder, Johan, Hen
rik, Klaus og Gerhard, grever af Holsten, Johan, herr Klaus’ søn, Klaus og
Bernhard, herrer af Werle, skal vi bilægge den i mindelighed, hvis vi kan.
Hvis vi ikke kan, skal vi være beføjet til at træffe en retslig afgørelse. Frem
deles til større og mere stadigt venskab slutter vi hertugerne Albrecht og
Johan forbund med fornævnte kong Valdemar, vor herre, i broderlig tro
skab for at være ham behjælpelig mod enhver, således som han skal gøre til
gengæld overfor os. Den af os, der trænger til den andens hjælp, skal lade
den anden det vide seks uger forinden. Vi Albrecht og Johan, brødre,
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hertuger af Mecklenburg, lover på vor tro, stedse og ubrydeligt at over
holde alle de fornævnte aftaler, uden nogen argelist, overfor vor herre
fornævnte kong Valdemar, og vi skal aflægge ed herom på de hellige
relikvier, når vi første gang kommer sammen. Dette har sammen med os
også vore tro og kære grev Otto af Fürstenberg, og ridderne herr Johan
v. Piessen, og herr Raven v. Barnekov lovet på deres tro, og de har hængt
deres segl sammen med vort under dette brev, som er givet og skrevet i
Lübeck år 1350 efter Guds fødsel, lørdagen otte dage efter Vor Herre Guds
himmelfart.
1) jf. DRB. II 10 nr. 124.

1350. 8. maj. Lubeck.
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Kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til nr. 280.
Original i Schwerin.

i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, erkender
offentligt og bevidner, at hertug Erik den unge af Sachsen, vor kære
fætter, vore riddere herr Benedikt v. Ahlefeld, herr Klaus v. d. Jura og herr
Bo Falk på vore vegne har forhandlet med de ædle fyrster, brødrene Al
brecht og Johan, hertuger af Mecklenburg, vore kære venner og deres
mænd og tjenere på den ene side og os og vore mænd og tjenere på den
anden side om al slags uoverensstemmelse og tvedragt, som har været
mellem os, og hvori disse mænd og tjenere er blevet inddraget på begge
sider, så at den uoverensstemmelse er helt bilagt og udjævnet i fuldt ven
skab, således at vi skal og vil give vor datter Margrete til hertug Henrik,
hertug Albrechts søn, og at vi som medgift vil give vor datter Margrete
seks tusinde mark lødigt sølv efter kølnsk vægt; vi skal stille ham sikkerhed
for disse, så han er forvaret med hensyn til disse penge. Disse børn, som
fornævnte hertug Erik af Sachsen og hertug Albrecht af Mecklenburg alle
rede har trolovet med hinanden, skal vi give sammen i ægteskab, når vor
datter bliver ti år, hvad vi stedse skal overholde; den af os, der da først
stiller krav (om ægteskabs indgåelse), ham skal den anden følge, medmin
dre vi fra begge sider skulde blive enige om, at det skal ske før. Og dette
sølv skal vi udrede til ham inden år og dag, efter at han har taget hende til
ægte, på et sted, hvor han har uindskrænket rådighed over det. Han skal
på sin side til gengæld indrette Gnoien slot og stad, staden Ribnitz, staden
Sülz og slottet i Tessin med alle de lande og den nytte, som hører til de
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fornævnte slotte, som livgeding for hende. Disse fornævnte områder skal
han forlene hende som livgeding, når brylluppet har været, den første
morgen, når hun rejser sig hos ham. Disse fornævnte slotte og lande skal
han inden år og dag fra den dag, de er forlenet til hende, frigøre hende for
alle retslige krav, og skal sikre det for hende, således som man er forpligtet
til at sikre livgedinget for en hustru. At det vederfares vor datter det, skal
man garantere os, således at hun er sikret med hensyn til dette. For at der
stedse kan forblive et fuldkomment venskab mellem os, skal fornævnte her
tug Albrecht overgive os sin søn hertug Henrik, at blive hos os, og vi skal
og vil til gengæld overgive vor datter Margrete til ham og hans frue, at blive
hos hende; når man stiller krav herom, så skal det (udvekslingen) ske in
denfor en tidsfrist, da man på begge sider kan mødes og udføre det.
Fremdeles vil vi forlene hertug Albrecht og hertug Johan af Mecklen
burg, hans broder, med Rostock, stad og land, og alt hvad de med rette
skal have i len af Danmarks krone og af os, når de kræver det af os;
det skal vi tilsikre dem ved brev, således som vi med rette skal med hensyn
til deres len. Og af landet Rostock skal de tjene os med halvtreds hjelm
klædte mænd; det skal de yde os, når vi seks uger forinden kræver det af
dem. Med hensyn til disse mænds underhold og tab, skal vi overholde det,
som deres gamle breve1) udsiger, som de har derpå. Fremdeles, hvis de
fornævnte hertuger Albrecht og Johan skulde have eller få nogen uoverens
stemmelse med fornævnte hertug Erik af Sachsen, med hertug Vartislav
af Stettins børn og med grev Johan af Holsten, skal vi bilægge den i minde
lighed, hvis vi kan; hvis vi ikke formår det, skal vi være beføjet til at træffe
en retslig afgørelse. Fremdeles, al uoverensstemmelse, som består og har
bestået mellem vor svoger, markgrev Ludvig af Brandenburg, og hans
brødre på den ene side og Albrecht og Johan, brødre, hertuger af Meck
lenburg, på den anden side, den har vi udjævnet og bilagt, for så vidt mark
greven stedse vil overholde det. Men vil han ikke det, så skal de retslige
aftaler mellen fornævnte hertuger af Mecklenburg og os forblive ganske de
samme, som vore breve lyder på. Men hvis dette forlig mellem markgreven
af Brandenburg samt hans brødre og fornævnte hertuger af Mecklenburg
forløber som aftalt, og der derefter på ny skulde opstå nogen uoverens
stemmelse mellem dem, skal vi bilægge den i mindelighed, hvis vi kan.
Kan vi ikke det, skal vi være beføjet til at træffe en retslig afgørelse på deres
vegne. Hvis vi fremdeles skulde have eller få nogen uoverensstemmelse med
kongen af Sverige, hans broder hertug Hågen, greverne Johan, Henrik,
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Klaus og Gerhard af Holsten, Johan, herr Klaus’ søn, Klaus og Bernhard,
herrer til Werle, skal de fornævnte hertuger af Mecklenburg bilægge den
i mindelighed, hvis de kan. Hvis de ikke kan gøre det, skal de være beføjet
til at træffe en retslig afgørelse. Fremdeles til et mere stadigt og større ven
skab slutter vi forbund med fornævnte hertuger af Mecklenburg, Albrecht
og Johan, i ret broderlig troskab, for at være dem behjælpelig mod en
hver. Det samme skal de til gengæld gøre i forholdet til os, og den af os,
der trænger til den andens hjælp, skal lade den andet det vide seks uger
forinden. Vi lover på vor tro stedse og fast at overholde alle disse fornævnte
aftaler uden nogen argelist overfor de fornævnte brødre Albrecht og
Johan, hertuger af Mecklenburg, og med os lover fornævnte hertug Erik
af Sachsen; og vi skal aflægge ed herom på de hellige relikvier, når vi
første gang kommer sammen. Dette har også sammen med os ridderne
herr Benedikt v. Ahlefeld, herr Klaus v. d.Jura og herr Bo Falk lovet
deres tro, og vi har alle hængt vort segl under dette brev, som er givet og
skrevet i Lübeck år 1350 efter Guds fødsel, lørdagen efter Guds himmel
fart.
1) jf. nr. 280 note 1.

1350. 8. maj. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Henze Molle, borger i København, på
rettertinget har solgt sin syvendepart af et stenhus og en gård i St. Olufs sogn i
Roskilde til herr Niels Jensen, kannik i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

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 for alle, at Henze Molle1), borger i Køben
havn, var stedet på vort retterting og ved retmæssig afhændelse og forme
delst tre og en halv mark lødigt solgte og tilskødede herr Niels Jensen,
kannik i Roskilde, vor elskede kapellan, syvendeparten i et stenhus og i en
gård i St. Olufs sogn i Roskilde inden for gårdens fire grænseskel, hvilken
syvendepart en Peder Mortensen — salig ihukommelse — havde haft,
hvorefter Henze Molle sammen med sin hustru Bodil havde fået den ved
arveret efter nævnte Peder, og han forpligtede sig og sine arvinger til at
hjemle og fri nævnte herr Niels og dennes arvinger fornævnte syvendepart
i ovennævnte gård for krav fra hvem som helst. Givet i Roskilde i det
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Herrens år 1350 lørdagen i ugen efter Kristi himmelfartsdag under vort
segl og med vor justitiar Niels Jensen af Keldebæk som vidne.
1) jf. nr. 275, 440 og 441; de fire breve er skrevet med samme hånd.
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1350. 12. maj. Nykøbing.

Brødrene Hartvig, Valdemar og Klaus Breyde erkender at skylde Lyder Quale 22
mark sølv.
Vidisse 1413 20. december i rigsarkivet.

i Hartvig Breyde og Valdemar, ridder, og Klaus Breyde, brødre,
byder alle, som ser eller hører dette brev, hilsen i Gud.
Vi erkender offentligt med dette brev, at vi skylder den ærlige mand
Lyder Quale og hans arvinger to og tyve mark lødigt sølv efter kølnsk
vægt, at betale på førstkommende St. Nicolaus dag1) i rede penge eller med
panter, der skal stilles, således som det er ret for et pant, uden nogen art
argelist, udflugt eller indsigelse, som kan skade ham eller hans rette arvin
ger. Denne aftale, som her foran skrevet er, lover vi og vore arvinger på
vor tro stedse og fast at overholde i fællesskab overfor ham og hans rette
arvinger og på hans vegne overfor de ærlige mænd Kristian Kule, Fred
bjørn Kabolt og Lyder Gesow. Til et vidnesbyrd har vi hængt vort segl
under dette brev. Dette brev er skrevet i Nykøbing år 1350 efter Guds fød
sel onsdag før pinse.
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1350. 13. maj. Lowicz.

Kong Kasimir 3. af Polen slutter venskab med kong Valdemar 4. Atterdag og
lover på opfordring at støtte ham med 100 hjelmklædte mænd.
Original i rigsarkivet.

et skal blive vitterligt for alle, til hvis kundskab dette brev kommer,
at vi Kasimir, af Guds nåde konge af Polen, uden nogen form for
list og svig med dette brev har lovet og lover den stormægtige og navnkun
dige fyrste herr Valdemar, ligeledes af Guds nåde de Danskes og de Ven
ders konge, vor elskede broder, sandt venskab og purt broderskab, der
skal vare evindeligt mellem os, således at vi til enhver tid med al omhu
vil hjælpe samme herre konge, vor broder, og overalt drage omsorg for
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hans og hans riges tarv, gavn og ære, og at vi, når blot vi 6 uger i forvejen
får opfordring hertil, skal bistå og trofast støtte ham med 100 hjelmklædte
mænd, som vi skal underholde på eget tab og egen omkostning indtil hans
riges grænse mod enhver mand og person, hvilken stilling eller værdighed han
end indtager, dog med undtagelse af de høje fyrster de herrer Karl,
Romernes og Bøhmens konge, Ludvig, Ungarns konge, vor elskede søster
søn1) Ludvig, markgreve af Brandenburg, hertugerne Bolko af Schweid
nitz, vor søstersøn, Vladislav af Dobrzyn, Boleslav af Plock, Semovitus og
Kasimir af Warszawa og Czersk, Bugislav af Stettin og Ludvig Romeren,
markgreve af Brandenburg, idet denne fremgangsmåde og overenskomst
er aftalt, at når vore fornævnte mænd betræder fornævnte herr konges, vor
broders rige og lande, skal samme konge sørge for disse vore mænd på
sin bekostning. Men når de kommer til fjendeland, skal enhver sørge for
sig selv på sin bekostning og ligeså på egne tab og udgifter. Fremdeles,
når som helst vi har ydet vor broder, fornævnte konge denne hjælp, skal
han ikke mane os til yderligere hjælp, førend han yder os en lignende
hjælp. Til vidnesbyrd og klart bevis herfor har vi ladet dette brev give,
bestyrket med vort segls værn. Givet og forhandlet i Lowicz på ottende
dagen efter Kristi himmelfartsdag i det Herrens år 1350.
1) Ludvig var søn af kong Kasimirs søster Elisabeth i hendes ægteskab med kong Karl
Robert af Ungarn.
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Biskop Jakob af Roskildes testamente.
Afskrift af Bartholin.

Herrens navn, amen. Guds visdom, som lifligt ordner alt for de døde
lige mennesker, har kærligt draget omsorg for, at de til gengæld for
det jordiske, som forgår, kan erhverve det evige, som består. Vi, Jakob,
ved Guds forsyn biskop af Roskilde, som, skønt skrøbelig af legeme, dog
er karsk af sind, og som ønsker at sørge for vor sjæls frelse med det gods,
Gud har betroet til vor bestyrelse, opsætter derfor vort testamente på
følgende måde. For det første testamenterer vi den højbårne fyrste, vor
herre Valdemar, Danmarks konge, en guldring og to armbrøste. Frem
deles til vor berømmelige frue, fru Helvig, Danmarks dronning, en guld
ring og et ‘hedenstykke’1)- Fremdeles til vor berømmelige frue, fru Inge
borg, hertuginde af Halland, en sølvkande. Fremdeles til vor herre, herr
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Peder, ærkebiskop af Lund, en guldring og et ‘hedenstykke’. Fremdeles
til vor Roskildekirkes bygningsfond vore fire gårde i Udlejre og Rørbæk
med alle deres tilligender, at besidde evindelig, og til samme gårdes fri
gørelse for 15 mark sølv, for hvilke de er pantsat, anviser vi 20 mark sølv,
at oppebære hos Mogens Nielsen, som for denne sum pantsatte sit gods i
Skensved, således at halvdelen af de nævnte fire gårdes indtægter, når de
er indløst, skal tilfalde vor kirkes bygningsfond, medens vor årtid årligt
skal holdes i samme kirke for den resterende halvdel, og under nævnte
årtid skal der af ovennævnte indtægter til evig tid ske uddelinger til de
kanniker, vikarer, evige og ikke-evige, som er nærværende, og til de fat
tige, i overensstemmelse med hvad nedennævnte eksekutorer af vort
testamente anordner og indfører i kalendariet2) over de døde. Fremdeles
til herr Niels, dekan i Roskilde, en nød med fod og låg3), et bordtæppe,
et håndklæde og et horn. Fremdeles til herr Jens Kappelgård, provst
sammesteds, et par ‘bordknive’, et ‘badelagen’ og en ‘klo’4). Fremdeles
til herr magister Hemming, ærkedegn, et par ‘bordknive’ og en ‘klo’.
Fremdeles til herr Mikkel, kantor, et sølvbæger med billede af Kristus på
sin trone og et horn. Fremdeles til herr Klaus Limbæk vor ‘snekke’ med
dens tilbehør. Fremdeles til herr Evert Moltke et sæt ‘stikketøj’5) og en
armbrøst. Fremdeles til herr Jakob Olufsen en guldring, et horn og en
armbrøst, og foruden dette overlader vi ham Lellinge fogedi, indtil han
af indtægterne fra samme er fyldestgjort for de tab og udgifter, han har
haft på togtet med vor herre kongen til Mark Brandenburg, og som han
på gyldig vis kan gøre rede for i vort kapitel. Fremdeles til herr Peder
Nielsen vort lille messesæt og ornat, som broder Mads har givet os, tillige
med vort lille missale (og) Jakob fra Lausanne’s Prædikener6), og vi giver
ham vor brune pasgænger i stedet for hans grå hest, som vi har givet vor
herre kongen. Fremdeles til herr Lambert et par ‘bordknive’ og en ‘klo’.
Fremdeles til herr Jens Gulsø, vort søskendebarn, Dekretalerne og Sextus
i eet bind7), og Hexaemeron8), indbundet med flere andre bøger,
Henrik fra Gent’s Summa9), et bordtæppe og et håndklæde. Fremdeles
til herr Oluf et ‘badelagen’ og et horn. Fremdeles til herr Peder Torvardsen fire mark sølv. Fremdeles anviser vi ham seks mark sølv, for hvilke
vi har købt to heste af ham, og som skal udbetales ham af herr Peder af
Ørslev, hvis denne har dette eller et lignende beløb af vort. Men den
rest af disse seks mark sølv, som nævnte herr Peder ikke måtte udbe
tale ham, den skal de nedennævnte eksekutorer udbetale. Fremdeles
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til hver residerende kannik ved vor kirke i Roskilde, som ikke tidligere er
nævnt, en skilling grot. Fremdeles til herr Bo, dekan i København, en
‘kolt’10). Fremdeles til dominikanerklostret i Stralsund, hvor vi har valgt
vort gravsted, indtil vort kapitel eller vore venner overfører vort legeme,
50 stralsundske mark. Fremdeles til brødrenes bespisning sammesteds 10
mark. Fremdeles til herr prioren sammesteds en sølvskål med en sølvske.
Fremdeles til lektoren sammesteds et ‘mårskindsslag’. Fremdeles til broder
Herman Meppen et slag af gråværk og en sølvske. Fremdeles til broder
Johan v. Kampe, som har tjent os under vor sygdom, en kjortel og en
kappe af godt klæde. Fremdeles til franciskanerne sammesteds 10 stral
sundske mark. Fremdeles til dominikanerne i Roskilde en læst korn. Frem
deles til franciskanerne sammesteds lige så meget. Fremdeles til St. Agnete
kloster og søstrene sammesteds lige så meget. Fremdeles til Vor Frue kloster
sammesteds en halv læst. Fremdeles til St. Clara kloster sammesteds lige
så meget. Fremdeles til dominikanerne i Næstved en læst korn. Fremdeles
til franciskanerne sammesteds lige så meget. Fremdeles til dominikanerne
i Holbæk en halv læst korn. Fremdeles til franciskanerne i København
lige så meget. Fremdeles til ethvert spedalskhus på Sjælland to øre korn.
Fremdeles til herr Henrik Knoile det breviar, han har, og en halv læst
korn. Fremdeles til herr Niels Nielsen en halv læst korn og en bog, Summa
vitiorum11). Fremdeles til herr Jens Eskilsen en bog, De auctoritatibus
sanctorum12). Fremdeles til Jens Degn en guldring og et horn. Fremdeles
til herr Peder fra Ørslev en mark korn og seks alen klæde. Fremdeles til
herr Oluf fra Møn lige så meget. Fremdeles til Knud, vor notar, vort
hverdagsbælte og i tillid til vort kapitel (s samtykke) tilstår vi ham for den
tjeneste, han har vist os, vort gods i Himmelev, som fru Ingeborg sidder
inde med, at råde frit over for livstid, eller indtil han bliver provideret
med et passende beneficium i vort stift, således at godset i kraft af vor
overdragelse til nævnte fru Ingeborg skal forblive uantastet i hendes be
siddelse i to år, i hvilke nævnte Knud skal nyde afgiften af samme13),
og derpå skal han, som det ovenfor er sagt, have fri rådighed over samme
gods. Fremdeles til herr Jens Lykke en overklædning14) og en hætte af
broget skind, som vi har båret. Fremdeles til herr Henrik Budde kjortel,
kappe og hætte, som vi har båret om vinteren. Fremdeles til herr Jens,
sakristan ved vor kirke i Roskilde, kjortel, kappe og hætte, som vi har ladet
lave til brug om sommeren. Fremdeles til herr Werner, vor sognepræst
ved St. Olai, en halv læst korn. Fremdeles til Mogens Thomsen en arm-
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brøst og et horn. Fremdeles til fru Kristine, hans hustru, vor kære søster,
et guldspænde, som vi købte af herr Jakob Nielsen, dengang det blev ind
løst af pantsættelse i Stralsund. Fremdeles til Jakob Povlsen halvdelen af
det gods, som vi ejer sammen med ham i Torup, og en toft med en os
tilhørende mølle i Kyndby. Fremdeles til Oluf Pedersen en mark korn og
en armbrøst med to horn. Fremdeles overlader vi Anders Olufsen i tillid
til vort kapitel (s samtykke) vort fogedi Rollerup for livstid for den afgift,
som dekan og ærkedegn i Roskilde erklærer for passende. Fremdeles giver
og testamenterer vi vort gods i Dråby, som vi har tilstået Skjalm, til ham
og hans arvinger, at besidde evindelig. Fremdeles til Peder Hegle en læst
korn tillige med et horn. Fremdeles til Karl Nielsen en halv læst korn.
Fremdeles til Peder Sjundesen, Butse, Povl Bitte og Peder tre mark sølv
hver. Fremdeles til Niels Unit en mark korn og sammen med dette over
lader vi ham vort fogedi Hastrup for tyve mark sølv, som vi skylder ham,
indtil de ved indtægterne fra samme er blevet ham fuldt ud betalt, og der
på for hans livstid, i tillid til vort kapitel (s samtykke), for en passende af
gift. Fremdeles til enhver af vore væbnere, som ikke forud er nævnt, en
halv læst korn. Fremdeles til fru Vendele Smed en guldring. Fremdeles
til Martin Strassborg, vor vært sammesteds, et fint stykke tøj. Fremdeles til
Henneke Jungfrowe seks mark sølv, som vi ved vort brev giver ham anvis
ning på at oppebære i Skanør af vor tiende fra Møn. Fremdeles til hans
hustru 19 alen klæde fra Briigge til en dragt. Fremdeles til Uffe, Absalon
og Jakob Nielsen i vort kammer en hest til to mark sølv til hver. Fremdeles
til enhver af vore andre folk i kammeret en hest til een mark sølv. Frem
deles til Ruslef en mark korn og den bedste hest, vi har på Selsø. Fremde
les til Meritslav, foruden en hest til en mark sølv, en halv læst korn. Frem
deles til Esbern Jonsen en mark korn, to køer og to plage, fremdeles anvi
ser vi ham fire mark sølv, som vi skylder ham, at oppebære af vore under
givne på Selsø til St. Hans. Fremdeles til hans broder Peder Jonsen to
pund korn tillige med en ko. Fremdeles til deres moder to køer, og desuden
tilstår vi hende i tillid til vort kapitel (s samtykke) gratis for livstid at bebo
en toft i Selsø fogedi, der svarer tre pund korn i afgift. Fremdeles til Jens
Søborg, vor skræder, en halv mark korn. Fremdeles til Tyge Pedersen en
halv mark korn, og desuden anviser vi ham fjorten mark sølv, som vi
skylder ham, at oppebære af vor tiende på Halsnæs. Fremdeles til magister
Jens, vor kok, en halv mark korn. Fremdeles til Lars Galen, Pibestok,
Jakob Længere og Torben i vor stald tre pund korn tillige med kjorte
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og hætte til hver. Fremdeles til Bunger tre pund korn og seks alen klæde.
Fremdeles til Oluf, vor skipper, kjortel og hætte. Fremdeles til enhver af
dem, der forretter tjeneste på vort skib, kjortel og hætte af ‘sylfaar’15).
Fremdeles til enhver af vore løbere eller ‘brevdragere’, kjortel, kappe og
hætte og ti pund korn. Fremdeles til Stekhelm kjortel, kappe og hætte
tillige med en øre korn. Fremdeles til Jens Fynbo i Gundsø(magle) en halv
mark korn. Fremdeles til skafferen på Dragsholm en hest til en mark
sølv og to øre korn. Fremdeles til enhver, der er beskæftiget i køkken,
kælder og på vore gårde på Sjælland et pund korn. Fremdeles til Æbclholt kloster samme klosters kalk, som vi har indløst for fem mark sølv.
Til eksekutorer af dette vort testamente indsætter og udnævner vi de
hæderlige mænd og herrer Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst,
Hemming, ærkedegn, Peder Nielsen, kannik ved vor kirke i Roskilde, og
Mogens Todde, og vi bønfalder dem ved vor Herre Jesu Kristi inderlige
barmhjertighed, at de, så vidt det står til dem, udvirker, at denne vor
sidste vilje, må blive virkeliggjort, samt at vore lovlige og gyldige gælds
poster må blive betalt. Vort nedennævnte gods, nemlig vor gård og vort
fogedi i Selsø med deres tilliggender, alle og hvert enkelt, og vore biskops
tiender i Løve og Flakkebjærg herreder overdrager og overgiver vi før
nævnte eksekutorer til betaling af vore testamentariske gaver og de gyldige
og lovlige gældsposter, til frit at råde over til fornævnte brug, indtil alt
det fornævnte er betalt. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl og vore
fornævnte eksekutorers segl hænge under dette brev. Givet i Stralsund i
det Herrens år 1350 på ottendedagen efter Kristi himmelfart.
1) orientalsk klæde. — 2) d.v.s. Liber Daticus Roskildensis, jf. Kirkehistoriske Sam
linger 6. rk. VI 377. — 3) formodentlig en skål forarbejdet af en kokosnød. — 4) drikke
horn, som mentes at stamme fra fabeldyret Grifs klo. — 5) d.v. s. udrustning til turnering.
— 6) Jakob fra Lausanne, død før 1322, dominikaner. Den omtalte prædikensamling er
et af hans hovedværker med titel De tempore et de sanctis, jf. Denifle i Archiv für Litte
ratur- und Kirchengeschichte II p. 216; Hurter: Nomenclator recentioris theologiae
catholicae IV, sp. 399. Angående middelalderlige prædikensamlinger se DRB. III 2
nr. 280 note 45. — 7) se DRB. III 2 nr. 147 note 1. — 8) sandsynligvis Anders Sunesen,
Hexaemeron. — 9) ‘Summa theologica’, forfattet af Henrik af Gent, formentlig død 1293,
lærer ved universitetet i Paris, betydelig skolastiker, der bl. a. kommenterede Aristoteles,
jf. P. Feret: La faculté de théologie de Paris. Moyen Age, II p. 227; Fr. Ueberweg:
Grundriss der Geschichte der Philosophie II p. 497; Ehrle i Archiv für Litteratur- und
Kirchengeschichte I p. 366. — 10) d.v.s. et sengetæppe. — 11) ‘Summa vitiorom’ (bogen
om lasterne). Moralske skrifter under titler af denne art var hyppige i middelalderen, jf.
Gustav Gröber: Grundriss der romanischen Philologie II, I P. 208 ff.; Wetzer-Welte:
Kirchenlexicon, s. v. Moraltheologie, og sagregister s. v. Summa; smlgn. Ellen Jørgensen:
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Catalogus codicum latinorum medii aevi bibliotheca regiae Hafniensis, Index Rerum,
s. v. Ascetica. Disse skrifter var oftest af ren opbyggelig karakter: alfabetisk ordnede op
regninger af dyder og laster (jf. Paul Lehmann i Sitzungsberichte der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften 1948, 4, p. 47), en serie korte definitioner efter antikt
mønster (fx. Ny kgl. Saml. 616,8°, fol. 123—6) eller fyldige moraliserende fremstillinger
(fx. Thott 310, fol.), men de kunde også — og under titler af samme art — være af mere
systematisk, teologisk karakter. Grundlæggende for den systematiske morallære var
Thomas Aquinas’ Summa theologica II, I, se særlig Quaest. 55—67 og 71—89, samt
hans Quaestiones de virtutibus; herpå bygger den udbredte Summa de virtutibus et
vitiis eller Summa aurea, forfattet af Wilhelmus Peraldus, død før 1270 (jf. QuetifEchard: Scriptores ordinis praedicatorum I p. 131). — 12) “Liber de auctoritatibus
sanctorum” er ikke identificeret; kan muligvis være en Auctoritates patrum (citat
samling af kirkefædrene), jf. Ellen Jørgensen: Catalogus codicum latinorum medii aevi
bibliothecae regiae Hafniensis, Index s. v. Auctoritates patrum.— 13) d.v.s. fru Inge
borgs afgift til bispestolen. — 14) teksten har sorkocium. — 15) ndt. sulfar = sulfgratv, d.v.s.
ufarvet gråt klæde.
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1350. 14. maj. Villeneuve.

Biskop Guaffredus af Carpentras meddeler en rakke ærkebiskopper og biskopper,
hvoriblandt biskoppen af Slesvig, at han som pavelig eksekutor på foranledning af
bispedømmet Lebus har lagt markgrev Ludvig af Brandenburgs lande, Branden
burg, Lausitz, Bayern og Tyrol, under interdikt. Desuden advares forskellige fyr
ster, bl. a. kong Valdemar af Danmark, under trusel af banlysning mod at yde
markgrev Ludvig støtte*. Eftersom vi af en klage fra den ærværdige fader
biskoppen og kapitlet i Lebus har erfaret, at de stormægtige fyrster,
herrerne Valdemar, de Danskes og Venders eller Danmarks berømme
lige konge, og Kasimir, Polens berømmelige konge, venskabeligt omgås
nævnte Ludvig, der for sine forbrydelser ved en retfærdig dom af den hellige
moderkirke er blevet domfældt og banlyst, og yder ham hjælp, råd og
gunst og bistår ham — især den nævnte de Danskes og Venders eller
Danmarks herre konge i egen person og ved sin hærs hele kraft eller
skare — formaner derfor vi fornævnte herrer konger af Danmark og Polen,
samt herr Vartislav, hertug af Stettin, Pommern, Venden og Kassubien,
og de herrer Frederik og Balthasar, brødre, markgrever af Meissen, første,
anden og tredie gang peremptorisk og på kanonisk vis om, at de inden
24 dage, efter at denne af os foretagne retshandling er kommet til deres
eller en af deres kundskab, dersom dette farefrit lader sig gøre — men
hvis det, som vi tror, ikke kan forkyndes for dem på grund af farerne her
ved, så 24 dage efter at samme retshandling er blevet offentliggjort ved
den høje fyrste herr Karls, Romernes konges hof og på andre offentlige
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steder i nabolaget og under hensyn til, hvornår det må anses for sandsynligt,
at dette er kommet til deres eller nogen af deres kundskab, og således at
vi af disse 24 dage fastsætter 8 dage som første, 8 som anden og de reste
rende 8 som tredie og peremptoriske termin og kanonisk påmindelse for
nævnte herrer konger, markgrever og hertug og for hver enkelt af dem —
aldeles og fuldstændigt skal holde sig fra at yde hjælp, råd, begunstigelse,
støtte, bidrag, tjenester, beskyttelse ved udsendelse af hære eller lejetropper,
af vasaller, undersåtter, ved breve og ved udsendinge og fra enhver
ulovlig omgang og samkvem med nævnte Ludvig; i modsat fald lyser vi
med dette brev samme konger, fornævnte markgrever og hertug og en
hver af dem, der handler imod fornævnte påmindelse i ban, idet vi pålægger
Eder under trusel om fornævnte straffe,...... at I hver søndag offentligt,
som fornævnt, skal forkynde og lade andre forkynde fornævnte herrer
konger, markgrever og hertug for banlyste, indtil I modtager andet pålæg
fra os......
Efter tryk hos Riedel.

1350 18. maj, Reg.Dan. nr. *2080 udelades, jf. bemærkningen til nr. 195.
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Pave Clemens 6. overdrager Johan Koesfeld, kannik i Goslar og Lübeck, et kanonikat og en præbende ved kirken i Lund og giver ham ventebrev på en dignitet, et personat
eller et officium sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Johan Koesfeld, kannik i Lund, hilsen o. s.v.
Din retskaffenheds og Dine dyders rosværdige gaver, for hvilke Du
anbefales os ved troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Dig med
nådig gunst. Da derfor det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund,
som afdøde Franciscus de Aquila, fordum kannik ved denne kirke, besad
i sin levetid, er blevet ledige og for øjeblikket vides at være ledige ved det
apostoliske sæde, idet denne Franciscus nylig er afgået ved døden ved
samme sæde, og da ingen undtagen vi har kunnet eller kan træffe bestem
melse om dem, fordi vi længe før denne ledighed særligt reserverede alle
kanonikater og præbender og øvrige kirkelige beneficier, der da var ledige
og i fremtiden vilde blive ledige ved samme sæde, for vor overdragelse og
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til vor rådighed og erklærede det for ugyldigt og magtesløst fra da af, om
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom
skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, og da vi fremdeles i be
tragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig særlig nåde,
overdrager vi Dig med apostolisk myndighed fornævnte kanonikat og
præbende, der således er ledige, med fuld kanonisk ret og med alle rettig
heder og tilliggender hertil og giver Dig dem ved provision. Hvis en dignitet, et personat eller et officium for tiden er ledigt i nævnte kirke, eller når
det bliver ledigt, og Du eller Din dertil (---------)2) kundskab til dets
ledighed, beslutter at godtage det, reserverer vi det til apostolisk overdra
gelse. (---------) under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen
af eller al anden rådighed over digniteter, personater eller officier ved
samme kirke i fællesskab (---------) afgørelse om nævnte dignitet, personat
eller officium, undtagen efter at have (---------) godtage samme. Vi er
klærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, hvad det også er i sig selv,
om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom
hidtil måtte have forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at handle ander
ledes i denne sag og på andre af de fornævnte punkter, uanset alle bestem
melser og sædvaner, (---------) præbender samt digniteter, personater eller
officier ved nævnte kirke, eller almindeligt (-------- ) undtagelse af dem,
der iøvrigt med vor myndighed har ventebrev på sådanne digniteter, per
sonater eller officier ved samme kirke — skal have fortrinsret til at opnå
fornævnte kanonikat og præbende, dignitet, personat eller officium, men
at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå
kanonikater, præbender, digniteter personater eller officier (vor overdra
gelse gælder endvidere) (---------), og at sådanne kanonikater og præbender,
digniteter, personater eller officier eller andre kirkelige beneficier, (-------- )
i egen person, eller uanset at Du besidder et kanonikat og en præbende
ved St. Mathiaskirken i Goslar i Hildesheim stift og et kanonikat ved
kirken i Lübeck, og at Du hævder at føre proces om en præbende ved
samme Lübeck kirke. Intet menneske må bryde dette vort overdragelses-,
provisions-, reservations-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev (---------).
Givet i Villeneuve i Avignon stift 18. maj i vort ottende pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi.Dan. — 2) for
de forkortede formler, se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Arles og biskopperne af Linköping
og Ratzeburg at indføre Johan Koesfeld i et kanonikat og en præbende ved kirken i
Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde til vore ærværdige brødre Stefan, ærkebiskop af Arles,
Peder, biskop af Linköping, og Volrad, biskop af Ratzeburg hilsen
o. s.v.
Din retskaffenheds og Dine dyders o. s.v. indtil1) en præbende ved
samme Lübeck kirke. Derfor pålægger vi (---------)2) med vor myndighed
skal indføre samme Johan eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk
besiddelse af nævnte kanonikat og præbende, som vi, som ovenfor nævnt,
har overdraget ham, og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver
uretmæssig besidder er fjernet derfra. I skal skaffe ham eller nævnte be
fuldmægtigede for ham anerkendelse som kannik og broder til nævnte
præbende, efter at I har anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet med fuld
kanonisk ret. Og hvis den dignitet, det personat eller det officium, som vi
som nævnt har reserveret, stod ledigt ved nævnte kirke på det tidspunkt,
da vi foretog denne vor reservation, eller hvis det senere er blevet ledigt,
eller så snart det måtte blive ledigt sammesteds, skal I med fornævnte
myndighed foranledige, at det efter nævnte godtagelse overdrages til
samme Johan med al ret og tilbehør, idet I skal udvirke, at han eller hans
befuldmægtigede i hans sted kan nyde den ukærede besiddelse af nævnte
dignitet, personat eller officium og sammes rettigheder og tilbehør, at han
tilstedes til omtalte dignitet, personat eller officium efter gældende sæd
vane, og at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, (-------- )2) af
nævnte kanonikat, præbende, dignitet, personat eller officium (---------).
Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 287. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.

1350 19. maj, Bunge III reg. 60 nr. 1066b, er en Michaelisforfalskning, se
DRB. II 12 nr. 215.

Nr. 289
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21. maj 1350
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1350. 21. maj. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger dekanen i Roskilde at varne Dalum kloster og dets
gods.
Omtalt af Hamsfort.

1350.. Pave Clemens 6., som efter tilskyndelse af den svenske Bir
gitta for anden gang holdt jubelår i Rom, skriver fra Avignon til dekanen
i Roskilde den 21. maj, at han skal værne Dalum kloster mod uret og
banlyse dem, der plyndrer klostrets gods.

290

1350. 21. maj. Avignon.

Biskop Andreas af Schwerin meddeler hele gejstligheden ‘i rigerne Tyskland,
Danmark, Sverige, Polen og overalt i øvrigt’, at han har løst Konrad, dekan i
Schwerin og kannik i Lübeck, af det ban, han har pådraget sig i anledning af en
proces med Godfred, kannik i Kolberg.
Original i Schwerin.

291

1350. 25. maj. Marienburg.

Henrik Tusmer, højmester for den tyske orden, fastsætter den tjeneste, der skal
ydes ordenen af adelen i landene Harrien og Wirland og stadfæster disse landes privi
legier, der er bevilget af de danske konger.
Afskrift i Konigsbergarkivet.

lle, der får kundskab om dette brev, skal vide, at vi, broder Henrik
. Tusmer, høj mester for hospitalsordenen af de tyskes St. Mariahus i
Jerusalem, for vore tro og elskede indbyggere i vore lande Harrien og
Wierland har stadfæstet de rettigheder og privilegier, som de stormægtige,
tidligere konger af Danmark har bevilget og tilstået dem, og at vi derefter
efter vore medpræceptorers modne råd og med deres samtykke har truffet
følgende bestemmelse og anordning om de tjenester, der skal ydes os og
vore medbrødre af samme vore landes gods...... Forhandlet og givet i
Marienburg i det Herrens år 1350 på martyren St. Urbans dag.

A

g. juni 1350
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[Før 31. maj 1350].

Nr. 294
292

Peder Nielsen Pusel, kannik i Ribe, skøder sit gods i Gesing til kapitlet samme
steds.
Ribe kapitels registratur (1553)-

remdeles herr Peder Pusels skødebrev på al hans jordegods i Gesing,
der yder syv ørtug rug og fire skilling engelsk i afgift, etc.1).

F

1) kanniken Peder Pusel døde iflg. Ribenekrologiet den 31. maj 1350 på rejse til Rom,
SRD. V 550.

1350. 4. juni.

293

Broder Lambert, guardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Valdemar
$.s brev af 1326 5. september.
Original i Kampen.

eg broder Lambert, guardian for franciskanernes konvent i Kampen,
gør vitterligt for alle, der får dette brev at se og hører det læse, og erklærer
offentligt, at jeg har set og læst et brev af den såre berømmelige herre,
herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
Estland, beseglet med hans ægte segl, ustreget, uskrabet, ustunget og ube
skadiget i enhver henseende, indeholdende fra ord til andet. Valdemar,
af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o. s.v. = DRB. II 9 nr. 314).
Til vidnesbyrd om denne vidimering og gennemlæsning har jeg ladet
mit embedes segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1350
den 4. juni.

J

1350. 9. juni. Avignon.
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Den pavelige kammermester Stefan, ærkebiskop af Arles, kvitterer biskop Henrik
af Slesvig for betaling af en del af sine servispenge og giver ham udsættelse til alle
helgensdag med resten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

tefan, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens
kammermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer med dette brevs ordlyd til Eders alles kundskab, at den ærvær
dige fader i Kristus, herr Henrik, biskop af Slesvig, dags dato ved sin be
fuldmægtigede Johannes de Wolbeke1) har ladet indbetale 40 guldfloriner

S

Nr. 294

g. juni 1330
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til vor herre pavens kammer som en del af sit servitium commune2), som
han skyldte fornævnte kammer, og at han desuden som en del af de fire
servitier til samme vor herres husstand og tjenerskab3) har ladet indbetale
10 guldfloriner til kammerets klerke, som modtog beløbet på samme hus
stands og tjenerskabs vegne. Vi frigør og kvitterer nævnte biskop, hans
kirke og hans efterfølgere for de således indbetalte beløb. Men da vi —
efter hvad der på denne biskops vegne er blevet os forklaret — indser, at
alvorlige tynger har gjort og sandsynligvis stadig gør ham ude af stand til
at betale resten af sit servitium commune og servitierne til vor nævnte
herre paves 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 med den myndighed,
der er overladt os i denne sag, ladet terminen udskyde til førstkommende
allehelgensdag for ham, i alle henseender uden hensyn til det hverv, som
vi og den højærværdige fader i Kristus, herr Guillelmus, af Guds nåde
kardinalpresbyter med titel af St. Quattro Coronati, kammermester for det
hellige kollegium af de ærværdige fædre, de herrer kardinaler i den hellige
romerske kirke, sidst forgangne 24. januar har givet de ærværdige fædre i
Kristus, de herrer ærkebiskopper af Lund og Bremen med flere i opdrag;
brevet herom og dets indhold sætter vi ved dette brev ud af kraft indtil for
nævnte allehelgensdag, dog således, at han, hvis han ikke til den termin,
som han som nævnt har fået forlænget, gør fyldest i denne sag, er bundet
til at ifalde de samme straffe og domme, som han skulde ifalde før. Ydermere
har vi med den myndighed, vi udøver, ladet denne herr biskop fritage for
suspensions, interdikts- og banlysningsstrafle, for retsforfølgelse for men
ed og for andre straffe, som han pådrager sig ved ikke at betale det for
nævnte til de terminer, der forud er fastsat for ham, og med samme myn
dighed giver vi ham barmhjertigt dispensation for den irregularitet, som
han, således belastet, måtte have pådraget sig ved at deltage i gudstjeneste
eller på anden måde, dog ikke foragt for nøglemagten4). Til vidnesbyrd
herom har vi ladet dette brev skrive og befæste med vort kammers segl.
Givet i Avignon den 9. juni i det Herrens år 1350 i den 3. indiktion i den
hellige fader og vor herre af Guds nåde pave Clemens 6.s niende ponti
fikatsår.
1) teksten har Vallebie, men jf. nr. 300. — 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. — 3) jf.
DRB. II 4 nr. 305 note 3. — 4) d.v.s. pavens myndighed, jf. Math. 16,19.

23. juni 1350
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1350. 16.—23. juni. Gern herredsting.

Nr. 297
295

Tingsvidne af Gern herredsting om, at Oluf Gunnulvsen har skødet alt sit gods i
Bjarup og Bjarup mark til herr Lyder Limbæk, ridder.
Original i rigsarkivet.

ens, provst i Tvilum, Kjeld Nielsen, Jon Herlufsen, Niels Herlufsen,
Peder Trundsen, Niels Vilmersen, Jens Levring og Jens Bryndesen, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi i det
Herrens år 1350 sidste tingdag før St. Hans var til stede på Gern herreds
ting og der hørte og så, at Oluf Gunnulvsen, personligt til stede for os og
adskillige andre troværdige vidner, på samme ting og dag tilskødede nær
værende brevviser, herr Lyder Limbæk, ridder, alt sit gods med alle dets
tilliggender i Bjarup på Bjarup mark, at besidde med rette evindelig, idet
han forpligtede sig til at hjemle samme herr Lyder fornævnte gods og fuld
stændigt at fri det for krav fra hvem som helst. At vi har set og hørt dette,
erklærer vi med dette brev. Givet under vort segl ovennævnte år, sted og
dag.

J

1350. 23. juni. Friedland.
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Hertugerne Albrecht 2. og Johan af Mecklenburg giver afkald på en indtægt på
200 pund1) i brandenburgske penge, som de havde af len i Mark Brandenburg og som
markgreverne Ludvig, Ludvig Romeren og Otto afBrandenburg havdeforlenet dem med.
Blandt vidnerne ‘kongValdemar af Danmark
og herr Benedikt v. Ahlefeld.’
Original i Berlin.

1) således gengives tekstens sttick, der i følge sagregistret Mekl. UB. XII 186 er lig med
talentum.

1350. 23. juni. Friedland.
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Ludvig, Ludvig Romeren og Otto, markgrever af Brandenburg, giver afkald på
lensoverhøjheden over de områder (Stargård), som hertugerne Albrecht 2. og Johan
af Mecklenburg tidligere har haft som len fra dem, men siden har fået som rigs
umiddelbart len af kejser Karl-, desuden afstår de landet og staden Furstenberg. —
‘Disse er vidner: den høj bårne kong Valdemar af Danmark og den ædle
hertug Barnim den ældre af Stettin, grev Ulrik af Lindau og grev Ulrik af
3. række. III. — 13

23. juni 1350
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Fürstenberg, herr Herman v. Warberg, mester i johanniterordenen, herr
Hasse og herr Hasse v. Wedel, herr Benedikt v. Ahlefeld og herr Didrik
Mørner, dekan i Soldin. Dette brev er givet i Friedland’.
To afskrifter i Schwerin.

298

1350. 23. juni. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at fru Etzle, enke efter Peder Mortensen,
Gynceke den ældre, Jakob Gudmundsen og Henze Molle på kongens retterting har
stadfæstet Niels Pedersens skødning af et halvt bol jord i Flædinge til St. Clara
kloster i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som ser
dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1350 dagen før St. Hans var fru Etzle,
enke efter Peder Mortensen, Gynceke den ældre, som optrådte på en fru
Katerines vegne, Jakob Gudmundsen og Henze Molle personligt til stede
på vort retterting og oplod til denne brevviser Niels Manderup, befuld
mægtiget for St. Clara nonnerne i Roskilde, noget gods i Flædinge, nemlig
et halvt bol skyldjord, som tidligere på tinge var tilskødet fornævnte Niels
på nonnernes vegne af en vis Niels Pedersen, hvilket gods fornævnte
Niels Pedersen havde fået af Peder Mortensen ved retmæssig gave og skød
ning1), og de stadfæstede den skødning, som af nævnte Niels Pedersen var
foretaget af samme gods på tinge til Niels Manderup. Givet i Roskilde
under vort segl ovennævnte år og dag med Niels Jensen af Keldebæk som
vidne.

V

1) jf. DRB. III 2 nr. 394.
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1350. 23. juni.

Thomas Jensen afhænder alt sit gods i Raklev til Ivan Markmand.
Original i rigsarkivet.

homas Jensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg til den hæderlige og navnkundige
mand Ivan Markmand, nærværende brevviser, har overladt og i sandhed
opladt alt mit gods i Raklev, Ars herred, med alle dets tilliggender, agre.

T
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enge, græsgange, skove, tørt og vådt, rørligt og urørligt, intet undtaget,
hvilket gods ved arveret er tilfaldet mig efter den ærværdige frue, fru
Ingeborg, god ihukommelse, min hustrus moster, og jeg skøder, overlader
og oplader derfor med dette brev fornævnte gods til fornævnte Ivan, at
besidde evindelig. Ydermere forpligter jeg mig til at hjemle fornævnte
Ivan fornævnte gods og fri det for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd
herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, herr Rikulv,
prior i Antvorskov, Jakob Karlsen og Asser Grubbe hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1350 dagen før St. Hans.
1350. 25. juni. Avignon.

300

Den pavelige kammermester Stefan, ærkebiskop af Arles, kvitterer biskop Henrik af
Slesvig for betaling af 130 floriner af sine servispenge og for 20 floriner til pavens
tjenerskab samt giver ham udsættelse til påskedag med resten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

tefan, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens kam
mermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer (---------)’) Slesvig, i tilbørlig tid i henhold til den udsættelse,
han ved anden lejlighed har fået bevilget, ved sin befuldmægtigede Jo
hannes de Wolbeke2) har ladet indbetale 130 guldfloriner til vor herre
(-------- ) har ladet indbetale 20 guldfloriner til (--------- ) udskyde til først
kommende påskedag3) for ham, dog således, at han (---------) ifalde før.
Til vidnesbyrd herom (---------). Givet i Avignon den 25. juni i det Herrens
år 1350 (---------).

S

1) for de forkortede formler se nr. 294. — 2) jf. nr. 294, der har Vallebie. — 3) 1351
17. april.

1350. 27. juni. Roskilde.

301

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at herr Jens Jakobsen, kannik i Århus, på
kongens retterting har skødet og skænket en grund med bygninger til Vor Frues kirkes
bygningsfond i København til gengæld for afholdelse af en årtid.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen og nåde.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1350 søndagen efter St. Hans var

V

13*
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1. juli 1350
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herr Jens Jakobsen, kannik i Århus, til stede på vort retterting og skødede
og skænkede en ham tilhørende grund til den gode og ærlige mand herr
Jens Krag, kannik i Roskilde, der repræsenterede den glorrige Vor Frue
kirkes bygningsfond i København, hvilken grund en vis Germund, bor
ger sammesteds, havde bebygget med sine bygninger og lejet af samme
herr Jens for fire skilling grot fra Tours, at betale hvert år til Vor Frues
fødselsdag1) under strafafhusenes fjernelse i tilfælde af misligholdelse, og med
den nøje overvejede betingelse, at samme herr Jens Jakobsen frit skulde råde
over og nyde fornævnte skyld af samme grund, så længe han levede. Men
da der efter hans død hvert år på den dag, samme Jens er afgået ved døden,
til evig tid skal afholdes en årtid i koret i Vor Frue kirke til lægedom for
hans, hans fader Jakob Ingvarsens og hans moder Margretes sjæle, skal
kirkeværgerne ved samme kirke årligt udbetale halvdelen af nævnte skyld
til de kanniker, der overværer denne årtid med vigilier og messe, til for
deling blandt dem, som det er skik der; men den resterende halvdel skal
de disponere over til brug for samme kirke, således som de måtte ønske
at stå til ansvar over for Gud. Men hvis samme Germund vil fjerne de
huse, som han allerede har bygget på grunden, eller de på anden måde
ødelægges, og han ikke vil give den nævnte skyld, så skal de herrer, som nu
og til enhver tid er kanniker og kirkeværger ved nævnte kirke, indbyrdes
have lige stor myndighed til at træffe foranstaltninger vedrørende nævnte
grund, så at det ovennævnte alligevel kan overholdes, med den yderligere
tilføjelse, at så længe husene bliver stående, og samme Germund vil betale
den nævnte skyld, så skal han ved ordlyden af dette brev være sikret mod
at blive fjernet. Givet i Roskilde under vort segl ovennævnte år og dag
med Niels Jensen Keldebæk, vor justitiar, som vidne.
1) 8. september.
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1350. 1. juli. Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Jens Kappelgård, provst i Roskilde og
kongens klerk, har fået vidimeret kong Erik 6. Menveds brev af 1303 16. maj om
Snesere sø på rettertinget.
Original i den arnemagneanske samling.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1350 ottendedagen efter St. Hans var

V

14-juli 1350
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den ærværdige mand herr Jens Kappelgård, provst ved Roskildekirken og
vor elskede klerk, til stede på vort retterting i Roskilde i denne særlige an
ledning og foreviste et brev, givet af den berømmelige fyrste, herr Erik, af
Guds nåde fordum de Danskes og Venders konge, vor kære farbroder —
i lykkelig erindring — hvilket brev var uskrabet, ustunget og ubeskadiget
i enhver henseende, og havde følgende ordlyd: Erik, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge (o, s.v. = DRB. II5 nr.259). Givet under vort
segl ovennævnte år, dag og sted med Niels Jensen af Keldebæk, vor
Justitiar, som vidne.
1350. 11. juli.

303

Vedtægt af staden Wismar, at ingen må tage boder i Skåne før Jakobs dag.
Original i Wismar.

det ovenanførte år1) søndagen før Margretedag2) forkyndte mine her
rer3) dette for deres borgere.(5) At ingen må tage boder i Skåne
før Jakobsdag4).

I

1) 1350« — 2) Margretedag falder i Nordtyskland på den 13. juli. — 3) se DRB III
2 nr. 345 note 1. — 3) d.v.s. skriverens omtale af rådet. — 4) 25. juli.

1350 11. eller 18. juli, Reg.Dan. nr.*2087, medtages ikke, da brevet om
handler holstenske forhold.

1350. 14. juli. Frosta herredsting.

304

Tingsvidne, at Morten Myngsrød skøder gården Fogdaröd til Bosjø kloster.
i. Skånebrevsfortegnelsen:

idne udstedt af fornemme mænd på Frosta herredsting, at Morten
Myngsrød skødede gården Fogdaröd i Höör sogn til Bosjø kloster.
Givet onsdagen inden jomfruen St. Margretes dag 1350.

V

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

idnesbyrd eller tingsvidne udstedt af fornemme mænd på Frosta her
redsting, at Morten Myngsrød skødede det efterfølgende gods, nemlig
en gård kaldet Fogdaröd i Höör sogn til Niels Pose, prior for Bosjø kloster.
Givet 1350.

V
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19. juli 1350
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1350. 19. juli. Prag.

Kong Karl 4. af Tyskland meddeler staden Lübeck, hvorledes den skal forholde
sig med hensyn til betaling af rigsskatten.
Original i Liibeckarkivet.

arl, af Guds nåde Romernes konge, til alle tider rigets øger, og konge
af Böhmen, til borgmester, rådmænd og alle borgere i staden Lübeck,
vore elskede tro mænd, sin kongelige nåde og alt godt.
Vi har for nylig påhørt en efterretning fra den hæderværdige notar i
Eders stad, vor elskede og tro mand, at der er opstået nogen forvirring hos
Eder og i Eders sind, fordi den skat, som I årligt er os og det hellige kejser
rige skyldig, er anvist flere, hvorfor I udsættes for fordringer fra flere for
skellige sider, og I har — som samme notar har oplyst os om — bedt om,
at vi vilde værdiges at drage omsorg for en tjenlig og passende forholds
regel i denne sag, for at undgå, at det sluttelig bliver til Eders skade.
Efter at have gennemtænkt denne sag og længe nøje at have overvejet den,
pålægger og befaler vi Eder, trofaste mænd, at I uden at gøre vanskelig
heder skal betale den berømmelige Ludvig, markgreve af Brandenburg,
vor kære fyrste og onkel, eller den, som han lader beskikke hertil, samme
skat endnu nogle år ifølge indholdet af hans brev, og derefter skal I be
flitte Eder på at betale den berømmelige Valdemar, Danmarks konge, vor
ven, samme skat, hvis og for så vidt han ikke er Eders modstander, men
tværtimod ved sin forudgående beskyttelse har virket for Eders tarv og ro,
så længe vort eller vore efterfølgere, Romernes kejsere eller kongers sam
tykke står ved magt, og indtil vi tilskriver Eder noget andet, og I skal in
genlunde rette Eder efter henstillinger eller påmindelser fra den berømme
lige hertug Rudolf af Sachsen, vor fyrste og onkel, eller fra den højbårne
Reinhard af Schönau, vor tro mand, til hvem vi har udredet hele den ham
tilkommende pengesum. Men hvis fornævnte konge af Danmark drister
sig til at kræve mandsed, løfter eller ed af Eder, da forbyder vi Eder strengt,
trofaste mænd, som før er nævnt, at I drister Eder til på nogen måde at
rette Eder efter hans ord, og I skal da ligeledes undlade at betale skatten,
indtil I modtager noget pålæg fra os, under vor kongelige vredes straf;
I må vide, at I, hvis I og enhver af Eder forsøger at handle på anden
måde, vil pådrage Eder denne vor vrede, strengt og tungt. Givet i Prag i
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Omkr. 22. juli 1350

Nr. 307

det Herrens år 1350, jubelåret, i den tredie indiktion, den 19. juli, i vort
femte år som romersk konge, og i vort fjerde som konge af Bohmen.
Johannes fra Neumarkt
ved (befaling fra) herr kongen1).
1) relatorpåtegning, d.v.s. den, som efter kongens befaling har forelagt kancelliet
brevet til udfærdigelse.

1350. 22. juli.

306

Jens Kalv pantsætter Agtrupgård til kannikerne i Ribe for 60 mark sølv og skæn
ker dem desuden sin gård i Ippegade i Ribe mod afholdelse af hans årtid i Ribe
domkirke.
Vidisse 1414 16. februar i rigsarkivet.

ens Kalv til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg med dette
brev i sandhed har pantsat min gård, kaldet Agtrupgård, i Bjert sogn,
med alle dens tilliggender, rørlige og urørlige, til de gode og agtværdige
mænd, de herrer kanniker i Ribe for 60 mark lødigt sølv på den betin
gelse, at fornævnte gård, hvis den ikke bliver indløst før min død, fra da af
skal tilfalde nævnte herrer kanniker, at besidde med rette evindelig, uden
indsigelse eller krav fra mine arvinger eller nogen som helst anden,
dog således, at de hver dag til evig tid skal lade forrette en messe til læge
dom for min sjæl i Vor Frue kirke i Ribe. Ydermere giver og skænker jeg
fornævnte herrer kanniker min gård, nemlig et stenhus med alle andre til
liggender til samme i gaden Ippegade i Ribe, hvilken gård jeg har erhver
vet ved retmæssigt køb af Jakob Rig, på det vilkår, at de årligt skal lade
afholde min årtid med to messer til evig tid i fornævnte kirke i Ribe. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev, og jeg beder om,
at segl tilhørende de gode mænd, nemlig herr Hartvig, sognepræst i Kol
ding, og herr Torsten, præst i Bjert og desuden Markvard Konradsen,
borger i Ribe, og Svend Markvardsen sammesteds hænges under dette
brev til vidnesbyrd om det fornævnte. Givet i det Herrens år 1350 St.
Marie Magdalenes dag.

J

1350. Omkr. 22. juli.
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Nonnerne i Rackeby kloster tilbagekalder salget af deres gods på Sjælland og Møn
til Bo Falk, fordi denne intet har betalt til de aftalte terminer, og beder kong Valde
mar 4. Atterdag og bisperne i de pågældende stifter om hjælp til at få godset tilbage.
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Original i det svenske rigsarkiv.

onnesamfundet i Rackeby af Cistercienserordenen i Skara stift til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi, alle som een, med dette brev — idet vi samtidig
beskikker nærværende brevviser Dansk til at optræde som vor befuldmæg
tigede at handle i denne sag i overensstemmelse med dansk lov — tilbage
kalder det køb, af hvilken den stormægtige fyrste, vor meget kære herre
kong Magnus foretog en foreløbig behandling1) mellem den velbyrdige
mand Bo Falk og vor abbedisse, fru Kristine — god ihukommelse —
angående vort gods i Danmark, idet samme Bo har brudt den ved købet
sluttede overenskomst derved, at alle betalingsterminer er overskredne,
og overhovedet intet af den lovede købesum er blevet os betalt, tillige også
fordi afhændelsen er sket uden opfordring fra os og uden vor vidende og
vilje. Som bevis herfor har vi overfor herr abbeden af Varnhem og vor
lagmand, som var til stede i vort hus, nægtet at besegle den os tilsendte
købekontrakt, også fordi den strider mod pave Benedikts reformation2), der
strengt forbyder alle klostre af Cistercienserordenen en sådan afhændelse
afjordegods, og erklærer den for ugyldig og intetsigende, hvis den har fun
det sted. Vi retter derfor en indtrængende og ydmyg bøn til den stor
mægtige fyrste, herr Valdemar, de Danskes berømmelige konge, og til
de ærværdige fædre, vore herrer biskopperne, i hvis stifter dette gods ligger,
nemlig en gård i Karlstrup med landboer, mølle og gårdsæder3), en gård
i Karlslunde med landboer og gårdsæder, en gård i Skamstrup med
landboer, og fremdeles en gård i Østermark med landboer og gårdsæde4),
og vi beder alle andre, under hvis domsmyndighed sagen hører, ja, vi be
der alle, der har nidkærhed for Guds sag, om for Guds og retfærdighedens
skyld at bistå os virkningsfuldt og velvilligt medvirke til, at vi må få
tilbage, hvad der er vort, og ukæret besidde det og oppebære den afgift der
af, som skyldtes og skyldes os. Til vidnesbyrd om denne vor tilbagekaldelse
og ydmygste begæring beder vi de fornævnte herrer, abbeden og lag
manden, som har været vidne til, at fornævnte købekontrakt er blevet
sendt tilbage fra vort hus uden at være blevet beseglet med vort eller vor
abbedisses segl, om at lade deres segl tillige med vort segl hænge under
dette brev. Skrevet i det Herrens år 1350 omkring Marie Magdalene dag.

N

1) jf. DRB 3. rk. II nr. 348-49. — 2) 1335 12. juli havde pave Benedikt 12. ud
stedt nye ordensregler for Cistercienserorden, trykt Bullarium Romanum (ed Cocquclines), Benedictus XII, nr. 4. — 3) den latinske tekst har græsætæ. — 4) teksten græsatum.
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1350. 23. juli. Lund.

Nr. 309

308

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Hemming Gødmersen har skødet 2 gårde
i Haglosa til kapitlet i Lund til 2 årtider for hans broder Niels Plade, fordum kan
nik i Roskilde.
To afskrifter i Lundebogen og en afskrift i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas,
til alle troende kristne, til hvem dette brev når, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1350 dagen efter Marie Magdalene
har den gode mand Hemming Gødmersen, som var til stede for os i vort
kapitel i Lund, i sit og sin broder Hågens og sine andre medarvingers navn
til lægedom og frelse for sin broder Niels Plades sjæl, fordum kannik i
Roskilde, og til årlig afholdelse af to årtider i Lundekirkens kor for samme
herr Niels Plades sjæl, den ene dagen før St. Bartholomæus1) og den anden
dagen efter Vor Frues fødsel2), overdraget og tilskødet vort kapitel i Lund
to gårde i Haglosa i Skytts herred, af hvilke herr Niels Plade ved lovlig
skødnings adkomst har erhvervet den ene af en vis Knud Klakke og den
anden af Peder Alløgesen, med agre, enge, græsgange og alle de øvrige
tilliggender til samme gods, vådt og tørt, intet undtaget, at besidde med
rette evindelig, og han har forpligtet sig og sine arvinger til at hjemle,
fri og frigøre vort ovennævnte kapitel i Lund fornævnte gårde med alle
deres ovennævnte tilliggender for krav fra alle, hvem det end måtte være.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet
i Lund ovennævnte år og dag.

P

1) 23. august. — 2) 9. september.

1350. 4. august.

309

Hågen Mogensen skøder en gård i Åkarp i Fjelie sogn til Mads Tuesen i Brönneslöv.
i. Skånebrevsfortegnelsen :

ågen Mogensens skøde eller gave til Mads Tuesen i Brönneslöv på en
gård i Åkarp i Fjelie sogn tillige med en lille fæstegård, som ligger
dertil. Givet dagen inden bekenderen Dominicus’ dag 1350.

H
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10. august 1350
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ågen Mogensens skødebrev givet Mads Tuesen i Brönneslöv på en
gård i Åkarp med en fæstegård i Fjelie sogn i Göinge herred (!)
Givet 1350.

H

5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

t brev, givet 1350, der indeholder, at Hågen Mogensen har solgt Mads
Tuesen i Brönneslöv en gård i Åkarp i Fjelie sogn tillige med en lille
gård, der kaldes fæste, hvilket brev ses at være beseglet med 2 segl.

E

1350. 10. august.

310

Lucie, enke efter luris Stigsen, overdrager en gård i Sæby, Volborg herred, til kir
ken sammesteds.
Original i den arnemagneanske samling.

lle skal vide, at jeg Lucie, enke efter luris Stigsen, til lægedom for min,
. min faders og moders, min fornævnte ægtefælles, min søn Stig Jurisens
og min ægtefælles faders og moders sjæle med dette brev overdrager Sæby
kirke i Volborg herred en gård i fornævnte by, på hvilken en vis Jens
Thræven boede, tillige med halvanden fjerding jord, således som nævnte
Jens havde den i fæste af mig og dyrkede den, idet jeg ønsker, at fornævnte
kirkes værger af nævnte jord årligt skal sørge for voks til gudstjenesten
og til ære for den hellige jomfru og for de andre helgener, til hvem altrene
er indviet i oftnævnte kirke, på den betingelse, at den, der til enhver tid
er præst ved ovennævnte kirke, såvel offentligt som privat1) skal bede sær
lige bønner for dem, således som han vil svare til det over for Gud. Givet
under mit segl tilhørende de ærværdige herrer af St. Lucius’ kapitelsam
fund i Roskilde, nemlig herr dekanen, herr provsten, samt den gode mand
Gynzeke af Falkendal i det Herrens år 1350 på martyren St. Laurentius’ dag.

A

1) fx. i gildeforsamling.
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1350. 12. august. Stockholm.

Torsten, ordensgeneral for franciskanerne i provinsen Dacia, God
skalk, kustos, og Peder Torstensson, guardian i Stockholm, vidimerer et pantebrev af
Dan Niclisson, foged i Åbo, givet Eringisl Torkilsson på gods i Lofta, Askeryds og
Linderås sogne i Sverige.
Original i det svenske rigsarkiv.
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21. august 1350

Nr. 313

1350. 15. august.

312

Niels Pallesens skødebrev på tre gårde i Alum, Volstrup og Svinding.
1. Viborg stifts registratur (1540’erne):

remdeles et skødebrev på papir1) med to hængende segl på en gård
i Ålum, en gård i Volstrup og en gård i Svinding. 1350 på Marie him
melfartsdag.

F

2. Viborg stifts registratur (1574):

n vidisse på papir af Niels Pallesens skøde på en gård i Hald2), fremI deles på en gård i Volstrup og en gård i Svinding. År 1350.

E

1) sigter til vidissen, jf. ndf. — 2) Hald, er vel fejl for Ålum, jf. ovf.

1350. 21. august.
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Vidnebrev om, at Peder Torbensen sælger sit gods i Harlosa sogn til Åge Rade for
100 mark.
i. Skånebrevsfortegneisen :

idnebrev, udstedt af Josef Nielsen, kannik i Lund, og Ingemar Karl
sen af Bjårsjoholm, at Åge Rade betalte Peder Torbensen af Ljungby
100 mark penge i nye skånske penge for hans gods i Harlôsatorp og Hjula
rôd i Harlosa sogn. Givet lørdagen efter Marias himmelfart 1350.

V

2. Udkast til Skånebrevsfortegneisen:

o fornemme mænds vidnebrev, at Åge Rade solgte og skødede noget
gods i Harlôsatorp og Hjularôd i Harlosa sogn til Peder Torbensen
af Ljungby. Givet 1350.

T

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

O

ge Rades (!) brev om, at han har købt noget gods i Harlôsatorp og
Hjularôd i Harlosa sogn af Peder Torbensen. Af brevet fremgår,
at det er skrevet med dato 1350.

A

21. august 1350

Nr. 314
314
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1350. 21. august. Skånes landsting.

Tingsvidne af Skånes landsting om, at Peder Torbensen salger sit gods i Harlosa
sogn til Åge Rade.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

ingsvidne, udstedt af Mogens Gregersen, gælker i Skåne og flere for
nemme mænd, som da var til stede på tinget i Skåne, angående Åge
Rades køb af gårde af Peder Torbensen. Givet lørdagen inden apostlen
St. Bartolomæus’ dag 1350.

T

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ornemme mænds bevis eller vidne om Peder Torbensens skødebrev til
Åge Rade på alt sit gods i Harlosa sogn. Givet 1350.

F

g. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

eder Torbensen tilkendegiver med sit brev, skrevet år 1350, at han har
skødet al sin ejendom til den hæderlige mand Åge Rade, hvilket er
bekræftet med 12 segl.

P
315

1350. 21. august.

Peder Torbensens brev til Åge Rade på sit gods i Harlosa sogn.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

eder Torbensen i Ljungbys originale brev til Åge Rade på alt sit gods
i Harlosatorp og Hjulardd. Givet lørdagen inden apostlen St. Bartolo
mæus’ dag 1350.

P

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

eder Torbensen i Ljungbys brev udstedt til Åge Rade angående noget
gods Harlosatorp og en gård i Hjulardd sogn. Givet 1350.

P

5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

eder Torbensen i Ljungby i Villands herred bekender og gør vitterligt,
at han har solgt Åge Rade alt sit gods, der ligger i Harlosatorp, (og)
en gård i Hjulardd i samme sogn, hvilket brev er givet 1350 med 3 segl.

P

29. august 1350
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1350. 29. august. Lund.

Nr. 316

316

Testamente af Mads Pedersen, kannik i Lund og Roskilde.
Udtog i vidisse 1355 11. april.

.. Fremdeles til St. Laurentius’ kirke i Kållstorp til dens bygnings
fond en halv mark penge, vikaren sammesteds to øre penge, degnen
sammesteds en øre. Fremdeles til de fattige i sognet en mark penge.
Fremdeles til St. Thomas’ kirke i Lund en halv mark penge. Fremdeles
til herr Anders, sognepræst sammesteds, en halv mark penge, degnen
sammesteds en øre penge, til de fattige i dette sogn en mark penge. Frem
deles til min søster Bodil et halvt stykke klæde fra Courtrai og to øre korn.
Fremdeles testamenterer jeg min gård i apostlen St. Thomas’ sogn i Lund
til min præbende, som jeg fik i kirken i Lund efter herr Niels Bunkeflos død,
på den betingelse, at min fornævnte søster Thora efter sit forgodtbefin
dende skal beholde denne gård med huse og alle dens tilliggender, sålænge
som hun lever, under hvilke forhold det end måtte være, idet hun dog ikke
må afhænde denne gård eller noget hus, der ligger sammesteds; men når jeg
er død, skal hun hvert år, så længe hun lever, betale tre mark ny skånske
penge af gården på denne måde, nemlig til de herrer kanniker, som over
værer de vigilier og den messe, som hvert år skal holdes i koret i kirken i
Lund på dagen for min årtid, en mark penge, til vikarerne på samme
betingelse en halv mark, til de fattige peblinge, der deltager i messen, tre
øre penge, til klokkerne en øre penge, desuden til de messer, der på dagen
for min årtid synges ved altrene i kirken i Lund en mark penge. Men når
min søster Thora afgår ved døden, ønsker og fastsætter jeg ufravigeligt under
trusel af Gud den almægtiges gengældelse, at samme gård evindelig skal
være henlagt til fornævnte præbende, således at enhver kannik, der sidder
inde med nævnte præbende, skal have fornævnte gård på de fornævnte
betingelser. Men jeg udnævner og indsætter de hæderværdige herrer Josef
Nielsen og Jakob Jer mer, kanniker ved kirken i Lund, som eksekutorer af
dette mit testamente, idet jeg bønfalder dem om, at de af hensyn til Gud
og i overensstemmelse med min foran anførte vilje beflitter sig på at udføre
mit testamente således som de finder, at det vil være til gavn for min sjæl, og
således som de vil stå til ansvar over for Gud på den yderste dommens dag.
Til vitterlighed om dette testamente er mit segl tillige med segl tilhørende
den ærværdige fader i Kristus, min fornævnte herre herr Peder, ærkebiskop

Nr. 317

1. september 1330
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af Lund, Sveriges primas, og mine fornævnte eksekutorer hængt under dette
brev. Givet i Lund i det Herrens år 1350 på St. Johannes Døberens halshuggelsesdag.

317

1350. 1. september.

Margareta, enke efter Gunnar Germulsson, testamenterer gods og penge til en
række svenske kirker, klostre og enkeltpersoner, samt til dominikanerne i Halmstad.
Afskrift i Stockholm.

faderens, sønnens og den helligånds navn, amen. Jeg Margareta, enke
efter afdøde Gunnar.opsætter mit testamente på denne måde..........
Fremdeles til brødrene i Halmstad en halv mark...... Skrevet i det Herrens
år 1350 på abbeden St. Ægidius’ dag.

I

318

1350. 15. september. Sølvesborg.

Ingeborg Nilsdotter erkender og samtykker i, at hendes afdøde mand Sten Turesson
oplod alt sit gods i Beteby på Oland til broderen Nils Turesson, ‘Sveriges og Skånes
drost’, indtil hans gæld til broderen er betalt. — Skrevet i Sølvesborg i det Her
rens år 1350 på ottendedagen efter den hellige jomfrus fødselsdag.
Afskrift i det svenske rigsarkiv.
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1350. 16. september.

Biskop Peder af Ribe pålægger præsterne ved kirkerne i Holstebro og Mejrup at
forkynde hans banlysningsdom over Esger Kristiansen på Harbo bygdeting.
Original i rigsarkivet.

eder, af Guds nåde biskop af Ribe, til præsterne ved kirkerne i Holste
bro og Mejrup, hilsen med Gud.
Vor hyrdegerning og vor embedspligt tvinger os til med kanonisk straf
at skride ind imod dem, der øver uret mod kirkens undergivne og gods.
Da Esger Kristiansen på fyldestgørende måde og til overflod ved vort
brev er påmindet om, at han, således som retten kræver1), skulde yde er
statning og betale fuldstændig skadesløsholdelse til de herrer kanniker ved
vor kirke i Ribe for det korn, kvæg og de penge, som han uretfærdigt har
taget fra disses undergivne i sognene Stadel og He, hvilket han trodsigt
har undladt at gøre inden for den termin, vi peremptorisk har fastsat for

P

23- september 1330
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Nr. 320

ham, rammer vi med dette brev og af denne grund samme Esger med
banlysningsdom, og i den hellige lydigheds navn og under suspensionsog banlysningsstraf pålægger vi Eder og enhver af Eder bestemt som vort
påbud, at I begge eller den ene af Eder, hvis den anden er lovligt forhindret,
personligt indfinder Eder på tinget Harbo bygdeting næste tingdag efter
modtagelsen af dette brev, idet I i kraft af dette brev under de tingsøgendes
vidnesbyrd offentligt erklærer, at samme Esger er banlyst således af os.
Men til tegn på, at vor befaling er udført, skal I sende dette brev tilbage
under Eders segl. Givet i det Herrens år 1350 nærmeste torsdag efter det
hellige kors’ ophøjelsesdag.
1) se DRB III 2 nr. 153.

1350 21. september, Reg.Dan. nr. *2090, medtages ikke, da brevet angår
interne forhold på Femern.

1350. 23. september. Lund.

320

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at herr Bennike af Åhus, kannik i Lund, har
skødet alt sit gods i Bingstorp samt en gård i St. Mogens sogn i Lund til Lunds kirkes
bygningsfond.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1350 dagen efter den hellige Mauritius’
og hans fællers dag, var herr Bennike af Åhus, vor elskede kannik i Lund,
personligt til stede i vort kapel i Lund og i ønsket om at tage vare på sin
sjæl skænkede, oplod og tilskødede han på nedennævnte måde bygnings
fonden ved vor kirke i Lund alt sit gods i Bingstorp, nemlig tre gårde, hvor
af den ene bebos af Tyge Ovesen, der yder en halv mark korn i skyld, den
anden af Peder Rød, der yder to øre korn i skyld, den tredie af en landbo
ved navn Oluf, der nu betaler en halv mark penge i skyld, samt en ham til
hørende gård, i Lund i St. Mogens’ sogn, der hvert år yder tre mark penge,
at besidde med rette til evig tid, idet han forbeholdt sig brugsretten og
den frie rådighed over fornævnte gods, så længe han lever, og således at
de, der til enhver tid bestyrer fornævnte bygningsfond, efter nævnte herr
Bennikes død hvert år på dagen for hans årtid i Lundekirkens kor skal
tilbageholde og udbetale fire mark nye skånske penge af indtægterne af det

P

23, september 1350
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nævnte gods, således som det fremgår af det følgende, nemlig ti øre penge
til de kanniker, der er til stede ved vigilierne og messen samme dag, en
halv mark til vikarerne, to øre til klokkerne, to øre til præstevikaren i
krypten, to øre til dominikanerne i Lund, to øre til franciskanerne samme
steds, en halv mark til ekstra forplejning af de syge i de spedalskes hus
ved Lund, seks øre penge til de fattige peblinge og andre trængende. Men
resten af de ovennævnte indtægter tilfalder fornævnte bygningsfond. Til
vidnesbyrd om denne gave og skødning er vort segl hængt under dette
brev sammen med nævnte herr Bennikes segl og segl tilhørende de herrer
Peder Helgesen og Mads Pedersen, vore kanniker i Lund, som var særligt
tilkaldte i denne sag. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og sted.
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1350. 23. september. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at herr Bennike af Åhus, kannik i Lund og
sognepræst i Våstra Skråvlinge, har skødet to tofter til Vdstra Skråvlinge kirke.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas, til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1350 dagen efter St. Mauritius’ og
hans fællers dag var herr Bennike af Åhus, vor elskede kannik i Lund, sogne
præst i Skråvlinge i Oxie herred, personligt til stede i vort kapel i Lund og
i ønsket om at tage vare på sin sjæl, og til lægedom for sin sjæl skænkede,
oplod og tilskødede han sin fornævnte kirke i Skråvlinge to tofter, nemlig en
i Gorslov norden å, på hvilken Niels Turesen bor, og som har fire ørtug korn
i virning og årligt yder en øre korn i skyld heraf, og den anden i Rdinge i
Fulltofta sogn med agre, enge, skove og deres enkelte tilliggender, at be
sidde med rette evindelig, idet han forbeholdt sig brugsretten og den fri
rådighed over fornævnte gods, så længe han lever, således nemlig, at de,
der til enhver tid måtte følge efter ham i nævnte kirke, skal have nævnte
tofter tillige med deres tilliggender udelt til deres fri rådighed og uden
nogen form for ophævelser eller svig til evig tid skal anvise fornævnte
kirkes bygningsfond halvdelen af landgilden, som kaldes ‘afgift’, som
årligt hidrører derfra, at anvende til kirkens rette tarv. Til vidnesbyrd om
denne gave og skødning er vort segl tillige med segl tilhørende nævnte
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herr Bennike og herrerne Peder Helgesen og Mads Pedersen, vore Lundekanniker, som særlig var tilkaldt hertil, hængt under dette brev. For
handlet og givet ovennævnte år, dag og sted.

1350. 26. september.

322

Rådmand og bymand i Malmø erklarer overfor rådmandene i Rostock) at brødrene
Lambert, Herman og Johan Lare har skødet alt det gods i Rostock) de arvede efter
Tideke Helling^ til Henrik Chame og Henrik Plon.
Original i Rostock.

ådmænd og bymænd i Malmø til de forstandige og berømmelige mænd,
l. alle de herrer rådmænd i Rostock, hilsen med al mulig ære og ærbø
dighed til evig tid.
Vi meddeler Eder, agtværdige mænd, at de gode mænd, brødrene Lam
bert, Herman og Johan Lare, arvinger efter Tideke Helling, salig ihukom
melse, var stedet for os, på deres egne og deres arvingers vegne og i sandhed
solgte og med vidnesbyrd af vort ting tilskødede de forstandige mænd,
nærværende brevvisere, Henrik Chame og Henrik Plon, og deres arvinger
alt det gods med alt dets tilliggende, som er beliggende hos Eder, intet
undtaget, og som ifølge arveretten tilhører dem efter samme Tidekes død,
at besidde evindelig som ejendom over for krav og tiltale fra enhver. Det
erklærer vi ved dette brev. Givet under vort segl i det Herrens år 1350
søndagen før mikkelsdag med seglet fæstnet til bagsiden af dette brev.

R

1350. 28. september. Ribe.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland erklarer, at Gyde Osesdatter på hans retterting
har skødet en halv mark jord på Søndernas mark) Brøns sogn, til Vor Frue alter i
Ribe.
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, at en vis Gyde Osesdatter, der til dette formål
personligt var til stede på vort retterting, gav, skænkede og tilskødede Vor
Frue alter i Ribe en halv mark jord på Søndernæs mark i Brøns sogn med
de til nævnte jord hørende enge, (at besidde) evindelig, således at den, der
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til enhver tid er præst og forretter messen ved nævnte alter, årligt skal nyde
alle indtægterne deraf og ihukomme hendes sjæl i enhver af sine messer
og på heldbringende måde bede for den. Dette erklærer vi med nær
værende brev for alle, hvem det angår eller i fremtiden vil angå. Givet i
Ribe under vort segl i det Herrens år 1350 dagen før mikkelsdag med herr
Hågen, vor elskede klerk, som vidne.
1350. 28. september.
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Broder Anders, abbed i As, bevidner, at Thomas Murmester testamenterede sin
gård i Roskilde til St. Clara kloster.
Original i den arnemagneanske samling.

lle, hvem det angår eller vil kunne angå, skal vide, at vi, broder
. Anders, abbed i Ås, har overværet, at mester Thomas Murmester —
god ihukommelse — i sin sidste vilje1) testamenterede sin gård i Roskilde
i Vindebode, i hvilken Jon kaldet Løgmand boede, til de ærværdige søstre
i Kristus, fru abbedissen og det menige konvent af St. Claras orden i for
nævnte Roskilde by. Derfor har vi som et sandfærdigt vidnesbyrd, over
draget fornævnte søstre dette brev til vidnesbyrd om fornævnte testamen
tariske gave og til yderligere stadfæstelse bekræftet det med vort og vort
konvents segl. Givet i det Herrens år 1350 dagen før mikkelsdag.

A

1) jf. DRB III 2 nr. 95.

1350. 29. september.
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Kong Magnus skøder 38 gårde til Niels Hak af Hyby.
i. Skånebrevsfortegnelsen :

ong Magnus’ skødebrev udstedt til Niels Hak af Hyby, væbner, på fire
> gårde i Hyllie, ti gårde i Kårrstorp og 24 gårde i Tostarp sogn i Norra
Åsbo herred. Givet på ærkeenglen St. Michaels dag 1350.

K

2. Skånebrevsfortegnelsen:

ong Magnus af Sveriges1) kvittering til Niels Hak, at han har fået fuld
u betaling for fire gårde i Hyllie, ti i Kårrstorp og 24 i Tostarp i Åsbo
herred. Givet 1350.

K

1) Skånebrevsfortegnelsen har ‘Danmarks’.
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Brødrene Hartvig og Dose Blok bevidner, at deres broder Markvard Blok og hans
søn Hartvig giver 22 hedebyskæpper rug til Markvard Bloks vikariat.
Original i rigsarkivet.

i Hartvig Blok og Dose Blok, brødre, erkender over for alle, som hører
eller ser dette brev, at vor broder Markvard Blok og hans søn Hartvig
Blok med vort samtykke og med vort råd skænker og har skænket en afgift
på 22 hedebyskæpper rug med al nytte, al frihed og al rettighed, således
som vor broder Markvard Blok og hans søn Hartvig friest havde den af det
gods, på hvilket Henrik Kød og hans søn sidder i landsbyen Gammelby,
at forblive evindelig ved vor vikar herr Markvard Bloks vikariat. Det be
vidner vi med dette brev, som er givet og skrevet år 1350 efter Guds fødsel
på St. Michaels dag.

V
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Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg forelægger kong Valdemar 4. Atterdag, der skal
mægle i striden mellem hertugen og hertugerne Bugislav 3., Barnim 4. og Vartislav 3.
af Stettin om landene Barth, Stralsund, Loitz og Anklam, sit svar på hertugernes
klager.
Original i rigsarkivet.

or det første. I den første klage, som vore onkler, brødrene Bugislav,
Barnim og Vartislav, hertuger af Stettin, har fremført, (nemlig) at
herrerne af Mecklenburg og af Werle, efter hertug Vartislavs død2), såle
des som skrevet står i deres klage, skal være draget ind i fyrstendømmet
Rügen, derpå svarer vi, hertug Albrecht af Mecklenburg, således: at vi ikke
har gjort det, og kræver at blive (erklæret) uskyldige i den sigtelse, som de
retter imod os, således som vi med rette bør være. Fremdeles med hensyn
til kirkelen3), årlige afgifter, ydelser, møntret og al brugsret og andre ret
tigheder i landet og staden Barth, som vi med rette har i vor besiddelse, og
som vor fader, hvem Gud være nådig, har efterladt os i arv, svarer vi, at
dem har vi besiddet år og dag og atter år og dag, og vi har besiddet det i
tyve år siden vor faders død4), uden at hertugerne i deres umyndige eller i
deres myndige år, eller deres formyndere eller nogen person på deres vegne
i løbet af dette tidsrum har gjort indsigelse, således som de retteligt skulde,
og at der aldrig er blevet berammet os nogen retssag herom indtil dagen i

F
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dag, og at vi aldrig har nægtet dem retslig afgørelse, hvor vi med rette
skulde, og vi vil hævde, således som vi med rette skal, vor faktiske besiddelse
og vor lensbesiddelse5) og vor rette fædrenearv, som vi med rette har fået
i arv. Og vi beder Eder, herre herr konge, om en retskendelse, om vi dog
ikke er nærmere til at hævde den besiddelse, der er i vor hånd og som vi
har besiddet uden retslig indsigelse, som før skrevet står, end nogen er til
at gøre os det stridigt. (2) Fremdeles, når hertugerne klager over, at her
rerne af Mecklenburg og af Werle skulle være draget foran Stralsund og
ind i landet og have voldt skade der, som det står skrevet i deres klage,
derpå svarer vi, hertug Albrecht, at vi er uskyldige deri, og at vi kræver at
blive (erklæret) uskyldige deri, således som vi med rette bør være. Og herre
herr konge, vi beder Eder om en retskendelse, om vi dog ikke er nærmere
til at værge os mod den sigtelse, som de retter imod os, end nogen er til at
føre vidnesbyrd imod os derom. <3) Fremdeles, når hertugerne klager over,
at herrerne af Mecklenburg og af Werle skulle have belejret Hertesburg
og vilde indtage den, og at de skal have forvoldt stor skade, som skrevet
står i deres klage, deri er vi hertug Albrecht uskyldig og kræver at blive
(erklæret) uskyldig deri, således som vi med rette bør være. Og herre herr
konge, vi beder Eder om en retskendelse, om vi ikke er nærmere til at værge
os mod den sigtelse, som de retter imod os, end nogen er til at føre vidnes
byrd imod os derom. <4) Fremdeles, når hertugerne klager over, at her
rerne af Mecklenburg og af Werle skulle være draget hen foran slottet i
Loitz og skal have indtaget staden og forvoldt stor skade, som skrevet står
i deres klage, deri er vi hertug Albrecht uskyldig, og kræver at blive (er
klæret) uskyldig deri, således som vi med rette bør være. Og herre herr
konge, vi beder om en retskendelse, om vi ikke er nærmere til at værge os
imod den sigtelse, som de retter imod os, end nogen er til at føre vidnesbyrd
imod os derom. <5) Fremdeles, når hertugerne klager over, at herrerne af
Mecklenburg og af Werle skulle være draget ind i landet og hen foran sta
den Wolgast og ind i landet Wusterhausen og ind i landet Anklam og skal
have forvoldt dem og deres moder stor skade, deri er vi hertug Albrecht
uskyldig og kræver at blive (erklæret) uskyldig deri, således som vi med rette
bør være. Og herre herr konge, vi beder om en retskendelse, om vi ikke er
nærmere til at værge os mod den sigtelse, som de retter imod os, end nogen
er til at føre vidnesbyrd imod os derom. (6) Fremdeles, når hertugerne
klager over, at herrerne af Mecklenburg og af Werle i hertugernes umyn
dighedsår skulde være draget ind i deres land og skal have øvet uret imod
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dem og med urette skal have frataget dem befæstede slotte og lande; det
har vi hertug Albrecht ikke gjort, og vi kræver at blive (erklæret) uskyldig
deri, som vi med rette bør være. Vor fader efterlod os landet og staden
Barth, som han besad med brugsret og ukæret, uden at der var nogen
retmæssig indsigelse; det har vi siden vor faders død besiddet år og dag,
og år og dag, og atter år og dag, i tyve år efter vor faders død, uden nogen
form for retmæssig indsigelse, og har beholdt det i hænde som vor faktiske
besiddelse og som vor lensbesiddelse og har det til dagen i dag. Herre herr
konge, da vi, således som det står skrevet her foran, kan bevidne og bevise
alle disse forhold, således som vi med rette skal, beder vi om en retskendelse,
om vi ikke er nærmere til at værge og hævde vor faktiske besiddelse, vor
lensbesiddelse og vor rette fædrene arv og vort rette gods, end nogen er til
at gøre os det stridigt med klagemål. (7) Fremdeles, den skade, som hertu
gerne har beskrevet, og som herrerne af Mecklenburg og afWerle skal have
forvoldt dem i alle fornævnte forhold6) den skade er os hertug Albrecht
uafvidende, og vi kræver at blive (erklæret) uskyldig deri, som vi med rette
bør være. Herre herr konge, vi beder om en retskendelse, om vi ikke er
nærmere til at værge os mod den sigtelse, som de retter imod os, end nogen
er til at føre vidnesbyrd imod os derom.
Herre herr konge, med alle disse forhold er vi gået til Eder og beder om,
at I vil træffe en retslig afgørelse mellem os.
1) hertugens svar, der ikke er dateret, kan først være indgivet efter 1350 8. maj (nr,
279—80), da kong Valdemar påtog sig at mægle i stridigheder mellem hertug Albrecht
og bl.a. hertug Vartislavs børn. Ifølge brevet 1350 15. oktober (nr. 335) var striden
blevet behandlet på et møde 1350 29. september, men kongens kendelse blev udskudt
til 1351 25. juli. Ved senere brev af 1351 27. juni (nr. 454) fritoges kongen for at fælde
denne kendelse. — 2) Vartislav 4. døde 1329. — 3) d.v.s. patronatsrettigheder. —
4) Henrik 2. døde 1329. — 5) Barth var 1328 27. juni blevet pantsat til Henrik 2. og
skulde have været indløst inden 1340 6. december, jf. DRB II 10 nr. 35—36, hvilket ikke
skete. Hermed var landet dog ikke blevet Albrechts lensbesiddelse; i 1352 tvang kong
Valdemar Albrecht til at opgive denne påstand og indrømme hertugerne af Pommern
ret til at indløse Barth, jf. W. Strecker, Die äussere Politik Albrechts II von Mecklenburg
83—86. — 6) sigter til begivenheder i 1326—28, der fyldigere er beskrevet i Greifswald
beretning, jf. DRB. II 10 nr. 38.

1350. 4. oktober. Roskilde.

328

Elene, datter af Niels Rane, stadfæster sin gave af 1337 18. juni på gods i Sønder
Jernløse til Roskilde St. Agnete kloster.
Original i rigsarkivet.
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lene, datter af herr Niels Rane, til alle, der ser dette brev, evig hilsen
med Gud.
Med indholdet af dette brev gør jeg vitterligt for alle, nulevende og frem
tidige, at jeg i det Herrens år 1337 onsdagen før St. Hans personligt var
til stede på Sjællands landsting og der skænkede og tilskødede de gudhen
givne søstre i St. Agnete kloster i Roskilde, hvem jeg omfatter med kærlig
hed, alt mit rørlige og urørlige gods i Sønder Jernløse med agre, enge,
virning og alle øvrige tilliggender og oplod dem det, at besidde evindelig,
således som det vitterlig fremgår af det åbne brev1), der yderligere blev
opsat desangående af de velbyrdige mænd, der da var til stede på tinget,
og under deres segl; denne skødning og gave gjorde jeg senere på en al
mindelig kirkesynode vitterlig ved stadfæstelse. Derfor stadfæster jeg nu
med dette brev, således som jeg da gjorde det, at nævnte gods skal overgå
i omtalte søstres korporlige og virkelige besiddelse, og jeg oplader dem det
til deres frie rådighed efter deres forgodtbefindende, idet jeg tilbagekalder
og annullerer al overladelse, al ret til forvaltning og bestyrelse af nævnte
gods2), som jeg på noget som helst tidspunkt eller på nogen som helst måde
har tilstået en af mine svende eller en slægtning, og idet jeg erklærer ethvert
brev, som på en hvilken som helst måde er opsat angående en sådan over
ladelse, for fuldstændig ugyldigt og uden kraft. Til vitterlighed og evig
erindring om det skete er segl tilhørende de ærværdige herrer, herr Niels
Due, dekan i Roskilde, og herr Jens Kappelgård, provst sammesteds,
sammen med mit segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Her
rens år 1350 på den hellige og glorrige bekender Franciscus’ dag, nemlig
mandagen før kirkesynoden.

E

1) jf. DRB. II 12 nr. 29. — 2) d.v.s. at fru Elene giver afkald på ‘forsvaret’ af det i
1337 skænkede gods.
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1350. 4. oktober. Lübeck.

Wedekin Warendorps testamente.
Udtog efter afskrift i Lübeck.

Herrens navn, amen. Jeg Wedekin Warendorp, der har fuldt herre
dømme over fornuft og sind, omend syg på legemet, opsætter foreløbigt
mit testamente således, hvis jeg skulde blive forhindret af døden......
Fremdeles vil jeg, at en god sten, forfærdiget i Flandern, skal sættes på min
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grav, og en sten til tyve mark skal sættes over herr bispen af Slesvig, min
broder...... Forhandlet i det Herrens år 1350 på St. Franciscus’ dag.

1350. 5. oktober. Rostock.
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Rådmandene i staden Rostock vidimerer kongerne Kristoffer 2. og Erik (y.)s
brev af 1326 6. august.
Original i Schwerin.

i rådmænd i staden Rostock erkender og bevidner klart og tydeligt
med dette brev, at vi har set det nedenforanførte sammenhængende
brev, uskrabet, ustunget, hverken sønderrevet eller beskadiget i nogen
henseende, beseglet med vedhængende segl af herr Kristoffer, fordum de
Danskes og Venders konge og hertug af Estland, og af følgende ordlyd:
Kristoffer og Erik, hans søn, (o.s.v. = DRB. II g nr.2gi). Til tegn på vor
vidimering har vi ladet dette brev bestyrke med vort segl. Givet i Rostock
i det Herrens år 1350 tirsdagen næst efter Remigius’ dag.

V

1350. 13. oktober.

331

Esbern Nielsen ffoged i Malmø, Niels ‘Akaff og Peder Brun, rådmand, og Niels
Villesen og Henze Løve, bymand sammesteds, erklarer, at Lambert, Herman og
Johan Lare har skødet hele arven i Rostock efter Tideke Hellings børn til Henrik
Plön og Henrik Chame.
Original i Rostock.

sbern Nielsen, foged i Malmø, Niels Akæf1) og Peder, kaldet Brun,
rådmænd, Niels Villesen og Henze Løve, bymænd sammesteds, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at Lambert, kaldet Lars, Herman
Lare og Johan Lare, brødre, sønner af vor elskede afdøde bymand Herman
Lare, from ihukommelse, i vor nærværelse på vort byting mandagen2)
næst efter St. Dionysius’ dag på deres egne og deres arvingers vegne har
tilskødet nærværende brevvisere Henrik Plön og Henrik Chame hele den
rørlige og urørlige arv3), der ifølge arveret tilkom dem i Rostock efter
Tidekes, kaldet Hellings, børn, fordum borger sammesteds, og at de
har overdraget denne arv til fornævnte brevvisere Henrik af Plöns, Henrik
af Chames og deres arvingers hånd, at besidde som ejendom evindelig, fri
for krav og tiltale fra enhver. Det erklærer vi ved dette brev. Til vidnes-

E
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byrd herom har vi ladet vore segl sammen med segl tilhørende de gode
mænd Mads Spickhæring, Konrad Rigemann, Henneke Læge og unge Bolde
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1350 onsdagen næst efter
St. Dionysius’ dag.
1) fejl for Akasun ?. — 2) 11. oktober. — 3) jf. nr. 322.

1350. 13. oktober.
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Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at Gerhard Borken, borger i Ribe, på
hans retterting har skødet en eng i Sønder Farupmark, kaldet Møløkke, til Vor Frue
kirkes bygningsfond.
Original i rigsarkivet.

X Taldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
V hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at den gode mand, Gerhard v. Borken, borger i Ribe, i
det Herrens år 1350 dagen før pave St. Calixtus’ dag var til stede på vort
retterting, og til lægedom for sin og sin hustrus sjæl tilskødede Vor Frue
kirkes bygningsfond en eng i Sønder-Farup1) mark kaldet Møløkke, af hvil
ken kannikerne alt tidligere havde fået halvdelen af herr Jens Bonde, og
afstod den i kapitlets nærværelse, at besidde evindelig til fornævnte brug.
Givet under vort segl til vidnesbyrd og forvaring ovennævnte år og dag
med herr Hågen, præst, som førte forsædet på rettertinget som vidne.
1) originalen har Lille Fårup.

1350. 14. oktober.
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Ærkebiskop Fromhold af Riga og biskop Henrik af Roskilde eftergiver dem, der
besøger St. Johannes kapel i Lund, 80 dages kirkebod.
i. Skånebrevsfortegnelsen:

rkebiskop Fromhold af Riga og biskop Henrik af Roskildes aflad
på 80 dages kirkebod til dem, der flittigt besøger St. Johannes
kapel. Givet den 14. oktober 1350.

Æ

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

fladsbrev, udstedt af ærkebiskop Fromhold af Riga og biskoppen af
. Roskilde til dem, der flittigt søgte til eller under skyldige æresbevis
ninger besøgte apostlen og evangelisten St. Johannes kapel i Lund. Givet
I35O-
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Rådmandene i Avaskär beder rådmandene i Lübeck om at udbetale de 20 mark
lybsk, som Arnold Garp i sit testamente havde skanket sin broder Nicolaus Garp, til
dennes arvinger) hans søskende) da Nicolaus selv er afgået ved døden.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene i Avaskär til de berømmelige og med forunderlig klogskab
b. udrustede mænd, de herrer rådmænd i staden Lübeck, vore vel
yndere og venner, med oprigtigt ønske om hæder og i tjenestvillighed.
Vi bringer med dette brev til Eders kundskab, gode mænd, at Markvard Garp over for os klart har erklæret, at de tyve mark lybske penge, der
ubehæftet er anvist og testamenteret Nicolaus Garp, hans broder, af Arnold,
hans broder, i dennes testamente, ved samme Nicolaus’ død på lovformelig
vis er tilfaldet fornævnte Markvard, Johan, Elisabeth, og Gyrith, nævnte
Nicolaus’ brødre og søstre, som nærmeste arvinger. Det erklærer vi med
dette brev, og vi bønfalder Eder, hæderlige mænd, med så megen iver, vi
kan, om at befale, at samme tyve mark fuldt ud overgives til fornævnte
Markvard, hvem omtalte broder og søstre over for os med eksekutorernes
og de nærmestes samtykke har indsat og endrægtigt valgt til — som deres
befuldmægtigede til at gøre og undlade at gøre — at anerkende og godkende,
(hvilken ordning der bliver truffet med disse 20 mark); til gengæld herfor
vil vi altid vise os som redebonne udøvere af Eders vilje, idet I kan have
sikker tiltro til os og stole på, at ingen i anledning af det gods, der bliver
overgivet ham, skal stille fornyet krav til Eder eller senere føre klage mod
Eder, men alle, hvem det vedkommer eller vil vedkomme, skal derefter
forblive fri for krav og være kvit. Herom har vi i ønsket om at holde Eder
skadesløse modtaget fyldestgørende sikkerhed af nævnte Markvard og hans
venner. Givet under vort segl, som i det Herrens år 1350 på pave Calixtus’
dag til klart vidnesbyrd er hængt under dette brev.

R

1350. 15. oktober. Vordingborg.

335

Brødrene Bugislav 5. og Barnim 4.) fyrster over Rügen og hertuger af Stettin)
lover at overholde den afgørelse) som kong Valdemar 4. Atterdag vil trajfe i striden
mellem dem og hertugerne af Mecklenburg om landet og staden Barth førstkommende
25. juli.
Original i rigsarkivet.
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i Bugislav og Barnim, brødre, af Guds nåde fyrster over Rügen og
hertuger af Stettin, erkender offentligt med dette brev, at med hensyn
til vore forhandlinger, som vi skulde føre St. Mikkels dag, og som vi har
ført i Vordingborg1) angående landet og staden Barth og angående den
strid, som vi har med herrerne af Mecklenburg derom, i hvilken sag vor
herre, kong Valdemar af Danmark, skulde have forligt os med fornævnte
herrer, så har vor herre kongen forlænget fristen indtil førstkommende apo
stel St. Jakobs sag2) selv samme sted i Vordingborg. Og hvad han da af
siger som retskendelse for os, det vil vi overholde ved vore eder, som vi har
aflagt herom til vor fornævnte herre, og ved vort løfte, som vi har lovet,
og vi beder ham om, at han vil afsige en retskendelse imellem os; den vil vi
overholde uden nogen senere indsigelse eller bebrejdelse. Hvis vi ikke over
holder det, så vil vi ikke drage fra Vordingborg, førend vi har overholdt,
hvad han har afsagt som kendelse. Til vidnesbyrd herom har vi hængt vore
segl under dette brev. Givet og forhandlet i Vordingborg, i det Herrens år
1350 dagen efter den hellige pave Calixtus’ dag.

V

1) jfr. nr. 327.-2) 25. juli 1351.
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1350. 20. oktober. Narva.

Niels Markussen, kannik i Lund, overdrager sin gård i Sjövalla (Östergötland)
til Nils Jonsson og hans hustru Efrid.
Original i Uppsala universitetsbibliotek.

iels Markussen, kannik i Lund, til alle, der får dette brev at se, hilsen
evindelig med Gud.
Jeg gør med dette brev vitterligt, at jeg giver min gård i Sjövalla til
og hjemler den for Nils Jonsson og hans hustru Efrid, min broderdatter,
hvilke jeg elsker i Herren; denne gård har jeg ved retmæssig købs adkomst
erhvervet af Godsvend Byterof, borger i Söderköping, for 160 mark penge,
og jeg overdrager og oplader den til dem, at besidde evindelig, med agre,
enge, skove, fiskevande og dens øvrige tilliggender, nært og fjernt, hvor
ledes det end benævnes, dog på den betingelse, at hvis min nævnte broder
datter Efrid dør først uden at efterlade sig børn, da skal nævnte gård frit
vende tilbage til mig og mine arvinger. Men hvis de får sønner, skal
nævnte gods tilfalde deres børn som mødrene og ikke fædrene arv, at be
sidde evindelig. Jeg overdrager derfor den fulde ejendomsret og herlighed
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til samme Nils, hans fornævnte hustru Efrid og deres arvinger med ret til
at besidde, sidde inde med, styre og råde over nævnte gods til deres tarv,
på hvilken måde de end vil, dog under iagttagelse af ovennævnte betin
gelser. Til vidnesbyrd om denne gave er mit segl hængt under dette brev
tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd og herrer Lars Karlsson,
Magnus Gislason og Magnus Nilsson, riddere, Bengt Algotsson, Nils Ragnvaldsson, Sune Håkonsson og Ingevast Algotsson, væbnere, som har over
været denne gaves overdragelse, idet de har været særligt tilkaldt og anmo
det herom. Givet ved Narva i Reval stift i det Herrens år 1350 dagen før
de 11000 jomfruers dag.

1350. 23. oktober. Tårnborg.
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Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg forpligter sig til at hjælpe kong Valdemar 4.
Atterdag med at samle hele hans rige, aftaler ægteskab mellem hertugens søn Henrik
og kongens datter Ingeborg og lover at yde ham hjælp mod alle undtagen mod den
romerske konge Karl 4,
Original i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle, som ser eller hører dette brev, at der er
dagtinget og truffet aftale mellem den høj bårne fyrste herr Valdemar,
de Danskes og Venders konge, og hans arvinger på den ene side, og os herr
Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, herre i Stargard og Ro
stock, og vore arvinger på den anden side således, at fornævnte konge
skal give sin datter Ingeborg som ægtehustru til vor søn, hertug Henrik af
Mecklenburg, på samme vilkår, som før var fastsat for hans anden datter
Margrete — hvem Gud er nådig — med hensyn til medgiften i penge og
sikring af livgedinget1). Foruden alt det, som har med frændskabet at
gøre, binder vi hertug Albrecht af Mecklenburg og vore rette arvinger os
til fornævnte kong Valdemar og hans rette arvinger i fuld og broderlig
troskab, at hjælpe, når der nu eller senere opstår vanskeligheder for ham
eller hans arvinger; og når han kræver det af os, så skal vi og vore arvinger
i troskab hjælpe ham og hans arvinger med råd og dåd, således som en
trofast brodér skal hjælpe den anden i alle de forhold, hvor han og hans
arvinger trænger til hjælp fra os og vore arvinger. For dette frændskabs og
broderskabs skyld skal vi hertug Albrecht og vore arvinger i fuld troskab,
som om det angik os selv, af al magt og med vort eget liv, uden svig hjælpe
fornævnte konge og hans arvinger til atter at bringe riget og alle de lande,
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som hører dertil, således som de ædle herrer, kong Erik og kong Kristoffer^
havde dem i deres værge, i kong Valdemar og hans arvingers hånd. Und
taget derfra er de lande og slotte, som vi har som len af kronen og af kong
Valdemar af Danmark, og som ligger hinsides havet. Disse len skal vi be
holde med sådanne forpligtelser, som de breve fastsætter, som vi i forvejen
har på disse len2). Og denne hjælp, som er omtalt her foran, den skal ydes
mod alle og enhver, herfra undtager vi ingen, bortset fra vor herre den
romerske konge, på den måde, at vi ikke skal hjælpe kongen af Danmark
i den romerske konges eget land Bøhmen og hinsides Thiiringerwald. Lige
ledes har den fornævnte kong Valdemar, vor herre, og hans arvinger bundet
sig til os, hertug Albrecht af Mecklenburg og til vore arvinger, i fuldt og
trofast broderligt venskab, at hjælpe, når der nu eller senere opstår van
skeligheder for os eller vore arvinger; og når vi og vore arvinger kræver det
af ham eller hans arvinger, så skal han og hans arvinger i troskab hjælpe
os af al magt og med sit eget liv, som en trofast broder skal hjælpe den an
den. Og heri skal man ikke påberåbe sig noget forhold, hvormed man
kunde splitte eller bryde ovennævnte broderskab og frændskab. Fremdeles
hvis nogen af os yder den anden følgeskab, så skal den, der anmoder om
eller trænger til følgeskab, give den anden underhold. Alle disse foran
stående aftaler og løfter lover vi hertug Albrecht af Mecklenburg stadig,
fast og uden svig at holde over for fornævnte kong Valdemar på vor tro og
ære i stedet for ed. Til vidnesbyrd om alt dette er vort segl hængt under
dette brev. Dette brev er givet og skrevet i Tårnborg år 1350 efter Guds
fødsel, lørdag før St. Simon og Judas’ dag. Til stede har været vore tro
mænd ridderne Johan v. Piessen, Eggert v. Bibow, Fritz v. Bertekow og
Suhm, vor klerk.
1) jf. nr. 280—81. — 2) jf. DRB II 10 nr. 124.
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Kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til nr. 337.
Original i Schwerin.

et skal være vitterligt for alle, som ser eller hører dette brev, at der er
dagtinget og truffet aftale mellem den høj bårne fyrste herr Albrecht,
af Guds nåde hertug af Mecklenburg, herre i Stargard og Rostock, og
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hans arvinger på den ene side, og os, herr Valdemar, de Danskes og Ven
ders konge, og vore arvinger på den anden side således, at vi fornævnte
konge skal give vor datter Ingeborg som ægtehustru til hans søn Henrik af
Mecklenburg på samme vilkår, som før var fastsat for vor anden datter
Margrete — hvem Gud er nådig — med hensyn til medgiften i penge og
sikring af livgedinget1). Foruden alt dette, som har med frændskabet
at gøre, binder vi, herr Valdemar, konge af Danmark, og vore rette arvin
ger os til fornævnte hertug Albrecht af Mecklenburg og hans arvinger i
fuld broderlig troskab, at hjælpe, når der nu eller senere opstår vanskelig
heder for ham eller hans arvinger; og når han kræver det af os, så skal vi
og vore arvinger i troskab hjælpe ham og hans arvinger med råd og dåd,
således som en trofast broder skal hjælpe den anden i alle de forhold, hvor
han og hans arvinger trænger til hjælp fra os og vore arvinger. For dette
frændskabs og broderskabs skyld skal hertug Albrecht og hans arvinger i
fuld troskab, som om det angik ham selv, af al magt og med hans eget liv,
uden svig hjælpe os og vore arvinger til atter at bringe riget og alle de lande,
som hører dertil, således som de ædle herrer kong Erik og kong Kristoffer
havde dem i deres værge, i vor hånd. Undtaget herfra er de lande og de
slotte, som de har i len af kronen og af os, og som ligger hinsides havet.
Disse len skal de beholde med sådanne forpligtelser, som de breve fast
sætter, som de i forvejen har på disse len2). Og denne hjælp, som er om
talt her foran, skal ydes mod alle og enhver undtagen mod den romerske
konge; mod denne skal hertug Albrecht af Mecklenburg ikke tjene eller
hjælpe os i dennes land Bøhmen og hinsides Thüringerwald. Fremdeles,
når foromtalte hertug Albrecht og hans arvinger trænger til vor og vore
arvingers tjeneste og hjælp, så skal vi og vore arvinger tjene og hjælpe ham
og hans arvinger af al magt og med vort eget liv, som en trofast broder skal
hjælpe den anden. Og heri skal man ikke påberåbe sig noget forhold, hvor
med man kunde splitte eller bryde fornævnte broderskab og frændskab.
Fremdeles, hvis nogen af os yder den anden følgeskab, så skal den, som an
moder om eller trænger til følgeskab give den anden underhold. Alle disse
foranstående aftaler og løfter lover vi herr Valdemar, konge i Danmark,
stadig, fast og uden svig at holde overfor fornævnte hertug Albrecht af
Mecklenburg på vor tro og ære i stedet for ed. Til vidnesbyrd om alt dette
er vort segl hængt under dette brev. Dette brev er givet og skrevet i Tårn
borg år 1350 efter Guds fødsel, lørdag før St. Simon og Judas’ dag. Til
stede har været den ædle herre herr Svend, biskop af Aarhus, ridderne herr
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Klaus v. Limbæk, vor marsk herr Erik, herr Benedikt v. Ahlefeld samt vor
hemmelige skriver Rudolf, vor kære og trofaste mænd.
1) jf. nr. 280 og 281. — 2) jf. DRB. II 10 nr. 124.
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1350. 24. oktober. Lübeck.

Testamente af Johan Swanebeke, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeckarkivet (20. årh.)

......6. Til kirken i Kerteminde på Fyn (Kertenemunde in Pheonia)
5 mark penge........ Søndag før Simon og Judas’ dag.
1) I alle øvrige bestemmelser (§ 1-5 og 7-15) træffes dispositioner til fordel for
lybske personer og institutioner.
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1350. 28. oktober.

Thorkil Bjornsens testamente.
Afskrifter i Lundebogen, i Uppsala og i rigsarkivet.

faderens og sønnens og den helligånds navn, amen. Jeg Torkil Bjørn
sen, kannik i Lund, som betænker Guds store nåde, han, der blandt
sin faderkærligheds øvrige velgerninger har skænket synderne denne, at
de ved hjælp af det timelige gods, han har tilstået dem, og som til hans ære
bliver bortskænket i form af almisser, ikke blot tilkøber sig syndernes for
ladelse, men også erhverver sig fortjeneste, hvorved adgangen til det him
melske bliver lettere, og som ønsker ikke at berøves sådan velgerning, op
sætter og anordner, mens jeg, skønt skrøbelig af helbred, dog er ved fuld
fornuft, til eftergivelse af mine synder og til frelse og bod for min sjæl, mit
testamente over det gods, som Gud har tilstået mig, på følgende måde.
For det første testamenterer jeg til højtideligholdelse hvert år af min årtid
i Lundekirkens kor, hvor jeg vælger min grav, min gård i Lockarp, som
svarer afgift til en værdi af seks pund korn; denne gårds indkomster har
jeg besluttet skal deles efter følgende regler, nemlig at der til de kanniker,
der overværer vigilierne og messen på dagen for min årtid, skal gives 12
øre i nye skånske penge, til vikarerne en halv mark, til de fattige peblinge
tre øre, og til klokkerne i tårnet skal der ydes en øre penge; hvis der bliver
noget til rest skal det tilfalde ovennævnte Lundekirkes bygningsfond. Og
det er min vilje, at værgen og forstanderen for samme Lundekirkes byg-
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ningsfond, den nuværende eller den, som til enhver tid bliver udpeget
hertil, skal have rådighed over denne gård. Fremdeles til min herre,
herr Peder, ærkebiskop af Lund, tre mark sølv af de penge, han skylder
mig. Fremdeles til Allehelgenskloster i Lund en skilling grot. Fremdeles
til klostret i Dalby en skilling grot. Fremdeles til nonnernes kloster i Lund
en skilling grot. Fremdeles til dominikanerne i Lund en skilling grot.
Fremdeles til broder Niels Tuesen sammesteds to skilling grot. Fremdeles
til franciskanerne i Lund en skilling grot. Fremdeles til herr Peder Knudsen,
kannik i Lund, et horn og en sølvske. Fremdeles til magister Jon Lille et
horn og en sølvske. Fremdeles til herr Josef Nielsen, kannik i Lund, et horn
og en sølvske. Fremdeles til enhver af de ved kirken residerende kanniker
ud over de allerede nævnte et horn. Fremdeles til St. Mikkels kirke i Lund
en skilling grot, til præsten sammesteds en skilling grot, til kirketjeneren
sammesteds to øre penge. Fremdeles til sognekapellet i krypten en skilling
grot, til præsten sammesteds en halv skilling grot, til kirketjeneren samme
steds to øre penge. Fremdeles til kirken i Lockarp en skilling grot, til
præsten sammesteds en halv skilling grot, til kirketjeneren sammesteds to
øre penge. Fremdeles til Tolånga kirke en skilling grot, til præsten samme
steds en halv skilling grot, til kirketjeneren sammesteds to øre penge.
Fremdeles til kirken i Andrarum en halv mark penge, til præsten to øre
penge, til kirketjeneren en øre penge. Fremdeles til kirken i Kårrstorp i
Fårs herred en halv mark penge, til præsten to øre penge, til kirketjeneren
en øre penge. Fremdeles til Sallerup kirke en halv mark penge, til præsten
sammesteds en halv mark penge, til kirketjeneren sammesteds to øre penge.
Fremdeles til min elskede søster fru Bodil en mark sølv. Fremdeles til min
elskede søstersøn Uffe Nielsen et breviar, som jeg har fra herr Kristian, og et
passionarium1). Fremdeles til min elskede søstersøn Jens Nielsen en mark
sølv. Fremdeles til Peder Uffesen en skilling grot. Fremdeles til herr Svend
Pedersen en skilling grot. Fremdeles til herr Svend Turesen et breviar,
som jeg har fra Jakob Mikkelsen. Fremdeles til herr Peder Mogensen et
breviar. Fremdeles til min svend Niels Knudsen en halv læst korn. Frem
deles til min slægtning Segod en halv læst korn. Fremdeles til min svend
Niels Sten en halv læst korn. Fremdeles til min svend Anders en halv læst
korn. Fremdeles til min svend Åge en halv læst korn. Fremdeles til min
svend Jakob et pund korn. Fremdeles til min svend Mogens i Vesum to
ungkreaturer, som jeg har fra Lars i Slakkathorp2). Fremdeles til hans søn Bjørn
et pund korn. Fremdeles til min søsters pige Kristine to øre penge. Frem-
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deles til min søsters terne Cecilie en halv mark penge. Fremdeles til hver
af svendene på min gård to øre penge. Fremdeles til Magnhild i Vesum en
ko. Fremdeles til min svend sammesteds Mogens Nielsen et halvt pund korn.
Fremdeles til enhver af min husstand på min gård i Vesum, med undtagelse
af de førnævnte, en øre penge. Til eksekutorer af dette mit testamente
indsætter og beskikker jeg de hæderlige mænd, herrerne Peder Knudsen
og Josef Nielsen, kanniker i Lund, og beder dem ved Gud, så indtrængende
jeg kan, at de tro udfører denne min sidste vilje, således som de ved, det
er Gud til behag og min sjæl tjenlig. Til tegn og vitterlighed om denne
testamentering er mit segl tillige med seglene tilhørende de ærværdige
mænd, nemlig herrerne Peder Knudsen og Josef Nielsen, kanniker i Lund,
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1350 på apostlene Simons
og Judas dag.
1) skrift om helgeners martyrhistorier. - 2) således tre af afskrifterne, en fjerde (Lunde
bogen) har Skakkathorp.
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1350. 31. oktober.

Jens Andersen skøder gården Lillø til Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

ens Andersens skødebrev til Bosjø kloster på den gård, der kaldes Lillø,
og som fornævnte Jens Andersen tidligere havde fået i leje af prioren
Niels Pose.
Givet dagen inden allehelgensdag 1350.

J

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ens Andersens brev angående en gård, som han afhænder til Bosjø klo
ster, hvilket er givet 1350.

J

3. Registratur i Kammararkivet i Stockholm:

ens Andersens gavebrev, udstedt til Bosjø kloster, angående en gård,
der ligger i Lillø. Givet 1350.

J
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1350. 1. november.

Rådet i Roskilde anmoder rådet i Lübeck om at udlevere det gods, som afdøde
Cecilie, datter af forhenværende guldsmed Peder Dene i Lübeck, havde efterladt sig,
til hendes broders befuldmægtigede.
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Registratur i Lübeckarkivet (19. årh.).

ådet i Roskilde ansøger rådet i Lübeck om at lade det gods, som
» afdøde Cecilie, datter af Peder Dene, forhen borger og guldsmed i
Lübeck, havde efterladt sig, udlevere til Heinemann v. Soest, borger i
Lübeck, befuldmægtiget for den afdødes broder, Jakob Haring, borger i
Roskilde. 1350. 1. november.

R
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Henrik Bokholt, dekan ved kirken i Lund, kvitterer på Lübeckborgeren Herman
Warendorps vegne arvingerne efter Kjeld Absalonsen, ridder, for 30 skilling grot,
som denne skyldte ham, og for 1 skilling grot af en anden gældspost på 33 skilling.
Original i rigsarkivet.

enrik kaldet Bokholt, dekan i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg på Lübeckborgeren Herman Waren
dorps vegne helt og fuldt har oppebåret 30 skilling grot fra Tours af nær
værende brevvisere, arvingerne efter herr Kjeld Absalonsen, ridder, hvilke
penge samme herr Kjeld ved sit åbne brev skyldte nævnte Herman, og
for hvilke jeg med dette brev kvitterer ham og fornævnte arvinger på
nævnte Hermans vegne; ydermere lover jeg med dette brev, at hvis
nævnte brev senere åbenbart eller fordækt skulde komme frem, kasserer
og tilintetgør jeg det, og ingen skal i fremtiden have magt fra nogen til
at indkræve nævnte sum sølv hos fornævnte arvinger. Yderligere erkender
jeg med dette brev at have fået og fuldt ud at have oppebåret en skilling
grot af fornævnte arvinger af de 35 skilling grot, som samme herr Kjeld
ved sit åbne brev også skyldte fornævnte Herman, for hvilken jeg med
dette brev kvitterer dem i dennes navn. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1350 allesjælesdag.

H
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Kong Valdemar 4. Atterdag lover, hvis hertug Albrecht 2. af Mecklenburg hjælper
ham med at erobre slottet Helsingborg, at udbetale hans søn hertug Henrik 10.000
mark sølv eller pantsætte Lolland derfor.
Orignal i Schwerin.
3. række. III. — 15
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i Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, erkender
offentligt med dette brev, at vi, når vi med vor frænde hertug Albrecht
af Mecklenburgs hjælp opnår slottet Helsingborg, således at vi har magten
over det, skal give hans søn Henrik af Mecklenburg eller dennes arvinger,
for frændskabs og for hans tjenestes skyld, ti tusinde mark lødigt sølv, hvor
de først tilfalder os eller de først bliver vores. Hvis vi ikke giver ham eller
hans arvinger de ti tusinde mark inden et halvt år efter det tidspunkt, da
vi sidder inde med Helsingborg, så skal vi pantsætte landet Lolland til ham
eller hans arvinger med al kongelig rettighed, og vi skal give ham det med
al frihed, således som vore forældre havde det friest. Det skal han og hans
arvinger beholde med al nytte og med alt det, som kan falde deraf, som
pant uden afdrag (i summen), og vi og vore mænd skal ikke hindre ham
deri. Hvis nogen hindrer ham deri, skal vi eller vore arvinger bringe det i
lave. Hvis hertug Henrik af Mecklenburg dør, før vi har betalt ham de ti
tusinde mark lødigt sølv, så skal vi indløse landet Lolland fra hans fader
Albrecht af Mecklenburg og hans arvinger for ti tusind mark lødigt sølv,
således som står skrevet her foran. Fremdeles al venskab og broderskab,
som vi fornævnte konge har lovet og tilsikret skriftligt, skal vi udlægge til
det bedste for ham uden nogen form for indsigelser, som kan volde skade
heri, og vi skal handle imod ham som en tro broder mod den anden. Dette
brev er givet i København år 1350 efter Guds fødsel, første onsdag efter
alle Guds helgenes dag, i vor nærværelse og beseglet til vidnesbyrd med vort
segl med vort rette vidende.

V
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1350. 21. november. Kalundborg.

Biskop Henrik af Roskilde overlader med kapitlets samtykke for sin levetid borgen
og byen København samt godset i Serridslev og møllen sammesteds til kong Valdemar
4. Atterdag.
Original i rigsarkivet.

enrik, af Guds nåde biskop ved kirken i Roskilde, til alle troende
kristne, som dette brev når frem til, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det med indholdet af dette brev skal nå til alles kendskab,
at vi af vort Roskildekapitels sandfærdige beretning og efter forudgående
omhyggelig undersøgelse ganske har forstået, at den berømmelige fyrste,
vor herre, herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, ikke blot på
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frelsebringende måde med Herrens hjælp har udrevet vor kirke, gejstlig
heden og folket af fjendernes og hans modstanderes trældom, i hvilken de
i sin tid blev holdt nede og holdt bundne, ligesom de i en vis grad var
berøvede den kirkelige frihed, men også har befriet vor forgænger og for
nævnte vor kirkes tjenere og undergivne ved sine anstrengelser, tab og om
kostninger af forskellig art, hvorfor vi efter at have indhentet vort fornævnte
kapitels samtykke og efter grundig overvejelse med samme kapitel overlader
samme vor herre kongen borgen og byen København med al ret og med
dens enkelte tilliggender, såvel som også med alle dens indtægtskilder, der
kan gøres op i rede penge, sådan som samme vor herre konge hidtil har
haft den, tillige med vort gods i Serridslev med et møllested, at råde frit
over i henhold til vort fornævnte kapitels samtykke, så længe vi Henrik,
biskop, er i live, idet vi erkender, at vi ikke truet af magt eller på grund af
frygt har foretaget denne overdragelse, men med vor og vort omtalte kapitels
gode og oprigtige vilje, og idet vi lover på vor tro, at hverken vi, vort
kapitel eller nogen anden i vort navn på nogen måde skal rejse krav mod
nævnte herre konge eller lægge ham hindringer i vejen vedrørende samme
borg, som før er nævnt. Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med
vort ovennævnte kapitels segl hængt under dette brev. Givet i Kalundborg
i det Herrens år 1350, jubelåret, søndag inden den hellige jomfru Kateri
nas dag i nærværelse af de ærlige mænd, herrerne Mikkel, kantor, Lambert
og Niels Jensen, kanniker ved vor fornævnte kirke, samt de strenge riddere
Benedikt Ahlefeld, Bo Falk og Peder Larsen, væbner.

1350. 26. november. Avignon.
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Det pavelige kammer udbetaler 8floriner i løn til hver af de 17 pønitentiarer, deri
blandt til Gaufred fra Danmark.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

Omkr. 1350 29. november, Mekl. UB XXV A nr. 14350, se Omkr. 1364 29.
november.

1350. 3. december.

Niels Sverkersens sønner sælger noget løsøre til ærkebiskop Peder i Lund.
Skånebrevsfortegnelsen.
15*
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iels Sverkersens tvende sønners skøde eller salgsbrev til ærkebiskop
Peder af Lund på en samling husgeråd, som kaldes ‘boskap’ anskaffet
og samlet sammen på gården Vesum; disses benævnelser fremgår af
selve originalbrevet. Givet dagen inden jomfruen St. Barbaras dag 1350.

N

1350. 6. december. Lund.

348

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at præsten Niels Frendesen, klerk i ærke
bispens kammer, for sin sjælefred og til betaling af en gæld på 8 skilling grot til det
alter, han som præst sidder inde med i domkirken, har skødet alteret sin gård i Årsjo.
To afskrifter i Lundebogen.

| eder, af Guds nåde 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 gode mand herr Niels
Frendesen, præst og vor klerk i kapellet i vor Lundegård, i det Herrens år
1350 på biskoppen og bekenderen St. Nicolaus’ dag personligt var stedet
for os, hvor han til sit alter, som herr Gudmund Luciesen, fordum kannik i
Lund, har opført og doteret i vor Lundekirke, til lægedom for sin sjæl og
som tilbagebetaling af otte skilling grot i Toursmønt, tilhørende samme
alter og modtaget af herr Jakob Jer mer, kannik i Lund, forhen præst ved
samme alter, overdrog og skødede sin gård i Ärsjö i Sövestad sogn med
alle dens tilliggender, at besidde med rette evindelig, idet herr Mads Pe
dersen, kannik i Lund, på nævnte alters vegne efter vor befaling modtog
denne skødning. For disse otte skilling grot i Toursmønt erklærer vi samme
Niels og hans arvinger kvit og fri at være for et hvilket som helst krav. Til
sikkerhed herfor er vort segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet
ovennævnte år, dag og sted.

P
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[1350 eller senere1)]- 7. december.

Rådmændene i Kolberg beder herr Johan Wittenborg i Lübeck om at oplyse dem
om, hvorvidt det er rigtigt, at han agter at købe nogle renteindtægter i Kolberg, således
som stadens råder og høvedsmænd, der var sendtc til Skåne’, harfået underretning om
ved deres tilbagekomst.
Original i Lübeckarkivet.

1) Johan Wittenborg er i følge sin titel herr rådmand og nævnes som sådan første gang
i et testamente i Lübeck 1350 26. maj.
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1350. 13. december.

Nr. 351
350

Godeke Kalkhorst, borger i Lübeck, Johan og Markvard Meyer, brødre, i lands
byen Svans skylder Henrik Niding 16 mark.
Optegnelse i Lübecks Niederstadtbuch.

(13)50 Lucie dag. Godeke Kalkhorst, borger i Lübeck, Johan Meyer,
Markvard Meyer, brødre, i landsbyen Svans skylder alle for en og en for
alle Henrik Niding 16 mark, at betale mikkelsdag uden nogen forhaling.

1350. 20. december. Roskilde.

351

Biskop Henrik af Roskilde erklærer, at Bent, broder til afdøde Povl Pedersen Degn,
borger i Roskilde, i hans nærværelse har overladt herr Peder Strangesen, kannik i
Roskilde, et halvt bol jord i Gundsølille, der var pantsat til Povl Pedersen Degn af
fru Gertrud Jensdatter, og transsumerer fru Gertruds brev herom af 1338 21. sep
tember.
Original i den arnemagneanske samling.

enrik, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der får dette brev at
se, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det med dette brev skal komme til alles kundskab, at en
vis Bent, broder til og arving efter en vis Povl Pedersen, kaldet Degn,
fordum borger i Roskilde, i det Herrens år 1350, dagen før apostlen St.
Thomas’ dag var stedet for os i nedennævnte særlige anledning, idet han
på egne og alle den nævnte Povls andre arvingers vegne overlod nærvæ
rende brevviser herr Peder Strangesen, vor Roskildekannik, noget gods,
nemlig et halvt bol jord i Gundsølille med dets tilliggender, alle som eet,
som den velbyrdige fru Gertrud Jensdatter, enke efter Bo Falk, ved sit
åbne brev lovformeligt havde pantsat til fornævnte Povl Degn for fire
mark sølv; han overdrog og oplod det til ham med alle rettigheder og vil
kår, hvormed nævnte fru Gertrud havde pantsat det til omtalte Povl Degn,
for fire mark sølv — for hvilke fornævnte Povl stod i skyld og gæld til
nævnte herr Peder, idet han var forpligtet til at holde ham skadesløs, fordi
han havde lejet nogle møller, tilhørende nævnte herr Peder, og lagt dem
øde — at råde frit over til egen nytte og tarv, indtil det på lovlig vis ind
løses fra samme herr Peder eller hans arvinger for fornævnte sum penge.
Den betingelse var forud aftalt imellem dem og derpå bekendtgjort for

H
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os, at hvis fornævnte gods i kraft af landets love eller på anden vis lovligt
afvindes fornævnte herr Peder, da skal fornævnte Bent og hans medarvin
ger straks tilbagebetale omtalte herr Peder Strangesen ovennævnte sum
penge, og nævnte Bent har i vor nærværelse overgivet altnævnte herr Peder
nævnte fru Gertruds åbne brev og opladt det til hans hånd, affattet og
givet føromtalte Povl Degn angående samme gods og beseglet med samme
fru Gertruds segl, som det fremgik umiddelbart, og til vidnesbyrd lige
ledes beseglet med segl tilhørende den ærværdige mand, herr Jakob Povlsen, forhen dekan i Roskilde, hvilket brevs ordlyd ord til andet var følgende:
Gertrud Jensdatter, enke efter Bo Falk (o.s.v.=DRB II 12 nr.iog).
Til vidnesbyrd om alt dette og til erindring for fremtidige har vi ladet
dette brev bekræfte ved at hænge vort sekret under. Givet i Roskilde oven
nævnte år og dag.
Reg. Dan. nr. *2094 = Weeke 50, er en anniversarienotits og medtages der
for ikke.

Omkr. 1350, Reg. Dan. nr. *2096, medtages ikke, da brevet kun vedrører
Femern.
Reg. Dan. nr. *2098, der også er trykt i Samling af Danmarks Lavsskråer
fra Middelalderen I 6 nr. 3, medtages ikke som skrå.

Efter 1350, Reg. Dan. nr. 2346, se 1392 før 24. november.
1350, Reg. Dan. nr. 2347, se 1369 13. juli.
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1350.

Hertuginde Ingeborgs testamente.
Refereret af Peder Olsen (omkr. 1540).

ngeborg, hertuginde af Sverige, Halland, Holbæk, Samsø 1330 og
13361). Hun gav i testamente 100 mark lødigt sølv til dominikanerne i
Roskilde til reparation af kirken og til forbedring af bordgodset, og 60
mark lødigt sølv til reparation af klostret i det Herrens år 1350.

I

1) årstallene 1330 og 1336 er vistnok henvisninger til breve, Peder Olsen har set i
Roskilde dominikanerklosters arkiv.
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1350

Nr. 356

1350.

353

Niels Rane skænker to trediedele af en gård i Neble Torp til Næstved St. Peders
kloster.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

^Tiels Rane skænkede og skødede os to trediedele af en gård i Neble
11 Torp for broderskabet (i klostret) 1350.

1350.

354

Niels Rane skænker den sidste tredjedel af en gård til Næstved St. Peders kloster.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

/Tiels Rane gav os fremdeles trediedelen af ovennævnte gård1).
I35°I) jf nr. 353.

1350.

355

Herr Bent Byg af Gunderslevholm overdrager to gårde i Trælløse til Næstved St.
Peders kloster.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

ent Byg af Gunderslevholm, ridder, afstod og oplod sit gods i Trælløse
i abbedens hånd, nemlig to gårde, hvortil hører halvandet bol skyld
jord, som han havde købt af Oluf Næve og andre. 1350.

B

1350.

356

Herr Bent Byg af Gunderslevholm skøder en gård i Holløse til Næstved St. Peders
kloster.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

ent Byg af Gunderslevholm, ridder, skødede os en gård, som er på 7
ørtug skyldjord, i Holløse, hvilken gård han forbeholdt sig selv i sin
livstid mod at yde klostret en afgift på tre pund. 1350.

B
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1350

357

1350.
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Jakob Frost pantsætter 10 ørtug skyldjord i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, hvormed Jakob Frost pantsætter Tyge Tolvsen 10
ørtug skyldjord i Rønnebæk for 20 mark lødigt sølv efter kølnsk vægt.
Givet 1350.

F
358

1350.

Jakob Frost skøder sit gods i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, hvormed fornævnte Jakob Frost skøder og oplader
Tyge Tolvsen alt det gods i Rønnebæk, som med rette tilhører ham.
Samme år som ovennævnt.

F
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1350.

Herr Erik Hasenberg pantsætter gods i Sonnerup og Tibirke til herr Stig An
dersen.
Vordingborgske registratur (1476) .

remdeles et brev, at herr Erik Hasenberg pantsætter herr Stig Ander
sen det fornævnte1) gods i Sonnerup og i Tibirke for 45 lødige mark
sølv og to læster korn. Givet etc. 1350.

F

1) sigter til en brevregistratur med år 1355, jf. ÆA. I 121.

360

1350.

Herr Folmer Folmersen mageskifter alt sit gods i Hammer og Bårse herreder til
kong Valdemar mod dennes gods i Rye i Volborg herred.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at herr Folmer Folmersen oplader og skøder kong Valdemar alt
sit gods i Hammer herred og Bårse herred med alle dets tilliggender
mod det gods, som kongen havde i Grevens Rye i Volborg herred. Givet
etc. 1350.

B
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1350

Nr. 363

1350.

361

Sakse Pedersen pantsætter gods i Kagstrup i Tybjerg herred til Arnold Knap.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at Sakse Pedersen for fem lødige mark sølv pantsætter Arnold
Knap sit gods, som ligger i Kagstrup i Tybjerg herred, og som han fik
som arv efter sin hustru, foruden andet gods i fornævnte Kagstrup,som han
havde i pant af Josef Esbernsen og Jens Andersen, hvilket er 9V2 øre jord.
Givet 1350.

B

1350.

362

Herr Peder Bæger pantsætter gods i Kastelev til kong Valdemar 4. Atterdag.
Vordingborgske registratur (1476) .

rev, at herr Peder Bæger pantsætter noget gods i Kastelev i Hammer
herred til kong Valdemar for seks lødige mark sølv efter kølnsk vægt,
hvilket han havde i pant af Niels Mogensen og Gødeke Mogensen, tillige
med alle de breve og rettigheder, han havde derpå. Givet 1350.

B

1350.

363

Biskop Henrik af Roskilde mageskifter gods på Møn med kong Valdemar 4.
Atterdag.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at biskop Henrik af Roskilde mageskifter med kong Valdemar,
således at kronen skal have et bol jord i Lathæmark1) på Møn, som
tilhørte kirken i Roskilde, og kirken skal til gengæld af kronen have et bol
jord i Busemarke. Givet etc. 1350.

B

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et brev på latin, hvorved biskop Henrik af Roskilde mage
skifter et bol jord på Møn i Lodemark*) til kong Valdemar og kronen
mod et andet bol jord i Busemarke. Givet i det Herrens år 1350.

F

1) jf. nr. 364.

Nr. 364

1350

364

1350.

234

Kong Valdemar 4. Atterdag mageskifter gods på Møn med biskop Henrik i
Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Valdemars mageskiftebrev angående et bol jord i Busemarke, som
han mageskiftede til biskop Henrik for et andet bol jord i Lacchemarcke1}. Givet 1350.

K

1) jf. nr. 363.

365

1350.

Man Basse pantsætter sit gods i Valby til Jakob Basse.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Æan Basses brev på sit gods i Valby, pantsat til Jakob Basse for tre
▼ -L mark lødigt sølv. 1350. På latin.

1350.

366

Absalon Jakobsen skøder alt sit gods i Ørslev til sine brødre Niels og Peder
Jakobsen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

bsalon Jakobsen har skødet alt sit gods i Ørslev til sine brødre Niels
. Jakobsen og Peder Jakobsen. 1350.

A
367

1350.

skænker en årlig afgift på ni pund byg og et pund havre til Roskilde
domkirke for sit gravsted.
Notits af Lucoppidan.

r 1350 forpligter Tyge Jul sig med sit brev til årligt at betale ni pund
u byg og et pund havre til Roskilde domkirke for sit gravsted.
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Nr. 372

1350.

368

Arnold v. Vitzens pantebrev til Jens Falster på 20 mark sølv.
Maribo klosters registratur (1624).

A

XXrnold von Vitzens pantebrev til Jens Falster på 20 mark sølv. 1350.

1350.

369

Peder Munk kvitterer Niels og Jakob Jakobsen for 10 mark sølv.
Maribo klosters registratur (1624) •

eder Munks kvittering til Niels Jakobsen og Jakob Jakobsen for 10
mark sølv. 1350.

P

1350.

370

Peder Slagge skøder fire gårde (til Øm kloster?).
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve 1606).

eder Slagges latinske skødebrev på to gårde i Hårby, en i Mesing, en
i Fregerslev og jord og skov, som han havde på Forlev mark. Givet

P

1350.

371

Fader Jonsen skøder en gård i Hårby.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve 1606).

ader Jonsens latinske skøde på en gård i Hårby med al hans rettighed
deri. Givet 1350.

F

1350.

372

Lars af Løun og Ove Jensen skøder deres gods i Tørring til Peder Munk.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve 1606).

ars af Løun og Ove Jensens skøde til Peder Munk på alt deres gods i
Å Tørring beliggende i Tulstrup sogn. Givet 1350.

L

Nr. 373

1350

373

1350.
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Kong Valdemar 4. Atterdags brev om, at Otto Limbak af Boller skøder sit gods i
Lund til Vor kloster,
Skanderborgske registratur (1606).

ong Valdemars brev om, at Otto Limbæk af Boller skødede sit gods i
- Vintenlund med alt det fornævnte gods tilliggende til Vor kloster,
at eje evindelig. Givet 1350.

K
374

1350.

Borgmester og råd i Ribe udsteder et brev på byens stenhus i Grønnegade.
Registratur på det kgl. bibliotek (1606).

remdeles fire pergamentsbreve, som lyder på byens stenhus i Grønnegade og er bundet sammen og betegnet med mærket M. Det første:
Ribe bys, borgmesters og råds eget brev, udstedt med det store bysegl
hængt under, på pergament og på latin, under dato år 13501).

F

1) foruden dette refereres 1351 29. oktober, 1394 31. marts og et brev af 1531.

374 A

1350.

Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

il løbere:...... Reineke, til Gottorp, 8 skilling
der 7 skilling til Gottorp.

T
375

Reineke Krusebro-

[Omkr. 1350] 9.

Skødebrev på en toft i Ribe.
Ribe kapitels registratur (1553).

fremdeles et skødebrev på en toft ved siden af Cecilie Buddes hus i
Fiskergade.
1) Cecilie Buddes nævnes i Necrologium Ripense under år 1350, jf. SRD. V 540.

376

Omkr. 13501).

Ærkedegnen Jens Hviding overdrager kapitlet i Slesvig gods i Grumby og Tersnas.

[Før midten af 14, årh.] i.juli
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Nr. 378

Notits af Povl Cypræus.

I

året 1357 (!) modtog kapitlet i Slesvig ved en velgerning fra ærkedegnen
Jens Hvidings side gods i Grumby og Tersnæs, frit for ethvert krav.

1) notitsen er her sat til omkring 1350, eftersom årstallet 1357 ikke kan være rigtigt;
Jens Hviding døde på pilgrimsrejse i jubelåret 1350, jf. nr. 456.

1350—56.

377

Kong Valdemar 4. Atterdags stadfæstelsesbreve på gods skænket afforskellige til
altre og kapeller i Roskilde domkirke.
Registratur over Roskilde kapitels breve (omkr. 1570).

remdeles dennes (kong Valdemars) otte stadfæstelsesbreve1) på for
skelligt gods skænket af forskellige personer til Roskildekirkens kapeller
og altre for deres sjæls frelse. Givne fra år 1350 til år 1356.

F

1) tre af disse er sandsynligvis identiske med nr. 282, 302 og 441.

[Før midten af 14. årh.] 1. juli.

378

Rådet i Åhus forsvarer sig overfor rådet i Stralsund angående visse gældskrav, som
rådet i Stralsund har rejst på deres medborgers Radekin Sachtlebens vegne.
Original i Stralsund.

ådmændene i byen Åhus til de såre vise og betænksomme mænd, de
- herrer rådmænd i Stralsund, i ydmyghed og med redebon vilje til i
alle forhold, hvor de kan, velvilligt at øge deres ære og fremme deres gavn.
Vi tror, at I ikke har glemt, gode mænd, at I tidligere har sendt os Eders
brev angående 24 mark penge, som en af vore medborgere, Jakob Holbæk,
lånte af en af Eders medborgere, Radekin Sachtleben, idet I ønskede og
bad om, at vi skulde betale samme Radekin Sachtleben samme 24 mark.
Hertil svarer vi med dette brev, at fornævnte Jakob Holbæk, vor medbor
ger, lånte fornævnte 24 mark af samme Radekin Sachtleben til sit eget brug
og ikke foretog sig noget med dem på vor bys vegne, således som samme
Jakob Holbæk erkendte i vor nærværelse og i overværelse af mange andre
troværdige mænd, idet han forpligtede sig til og bestemt lovede at betale
samme Radekin omtalte 24 mark. Vi vil derfor af kærlighed til Eder, som
vi kender af lang og god erfaring, arbejde for, at samme Radekin Sachtlebens visse bud, når han kommer til os om samme penge, skal have

R

Nr. 379

[Før midten af 14. årh,]
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passende erstatning og betaling af fornævnte Jakob Holbæk, således som
denne har lovet til retfærdiggørelse af vort bysamfund, især da Bernhard
Sachtleben, alt iberegnet hvad der er blevet laant på vor bys vegne, har
oppebåret 100 mark penge af os og der ikke herefter resterer noget ube
talt. Derfor formaner vi Eder venskabeligt i Herren til, gode mænd, at I
af kærlighed til Gud og af hensyn til vor bøn vil hjælpe vore bymænd,
når de kommer til Eder, og ikke tillade, at de utilbørligt tynges af nogen,
hvad vi inderligt ønsker efter vor evne at gøre os fortjent til. Gid Eders ære
og velfærd må blomstre og trives i Kristus. Skrevet ottendedagen efter
Sankt Hans dag under vort bysamfunds segl.
1) ifølge skriften er brevet fra 14. årh.s 1. halvdel. Radekin og Bernhard Sachtleben
kendes som borgere i Stralsund i tiden 1310—1340, jf. Ebeling, Das Zweite Stralsundische
Stadtbuch 345—46.

379

[Før midten af 14. årh.]1).

Rådmand og borgere i Kalundborg beder Lübeck om, at deres bymand Kjeld,
Henze Stalebuk og Henze Kruse, som er blevet anklaget i en toldsag af Jan Rath,
borger i Lübeck, som sagesløse må gå fri i denne sag.
Original i Lübeckarkivet.

ådmændene og de øvrige borgere i Kalundborg til alle forstandige og
. gode mænd, som får dette brev at se, hilsen med Jesus Kristus.
Det er gået sådan til, at en borger fra Lübeck ved navn Jan Rath to
gange har forladt vor by uden fogedens samtykke og uden at have betalt
vor told af sine varer. Derefter kom fornævnte Jan for tredie gang til
fornævnte stad med sit gods, og fordi han ikke tidligere havde betalt told,
konfiskerede fogeden sammesteds en del af hans gods til gengæld for sin
ret. Nu anklager fornævnte Jan vore bymænd Kjeld, Henze Stalebuk og
Henze Kruse og siger, at dette skete efter deres råd, og disse tre ønsker
at forsvare sig efter landets sædvane og love mod fornævnte Jans krav.
Derfor beder vi Eder alle om, at I med henblik på retfærdigheden og af
hensyn til vore bønner vil fri nævnte mænd for al tiltale desangående, da
de vil forsvare sig på så lovlig vis, og da de er uskyldige i denne sag.

R

1) ifølge skriften, som er eneste dateringsgrundlag, kan brevet senest være udstedt i
det 14. årh.s første halvdel.
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[Omkr. midten af 14, årh.] 27. oktober
[Omkr. midten af 14. årh.]1).

Nr. 381
380

Rådet i Helsingør beder rådet i Stralsund fæste lid til, hvad Asser Brat bevidner
om et testamente.
Original i Stralsund.

ådmænd og øvrige indbyggere i staden Helsingør til de hæderværdige
> og såre rosværdige mænd, borgmestre og øvrige rådmænd i staden
Stralsund, i utrættelig tjenstvillighed i den glorværdige jomfrus søn.
Vi beder Eder indtrængende om, ærlige herrer, at I uden betænkning
nærer fuld tillid til nærværende brevviser, vor elskede medborger Asser
Brats udsagn. Alt hvad han bevidner overfor Eder angående Fikke v.
Ostens2) testamente, salig ihukommelse, han, som er begravet2) ærefuldt
i vor kirke foran højalteret, erklærer vi overfor alle og enhver for sandt
at være, selv om det skulde føre ord og sag med sig. Givet under vor stads
segl. Levvel til gengæld for alt godt.

R

1) ifølge skriften er brevet fra 14. årh.; en væbner Fikke v. Osten nævnes 1317 i nord
tyske dokumenter, en anden i dokumenter fra 1362. — 2) den latinske tekst har de
testamento Fickoni de Osten....... sepulto, der er forstået som de testamento Fickonis de Osten.........
sepulti.

[Omkr. midten af 14. årh.] 27. oktober.1)

381

Rådmændene i Stralsund beder rådmændene i Lübeck sørge for, at visse Stralsundborgere får det gods tilbage, som var røvet fra dem om bord på Pralevots skib i
Grønsund.
Original i Lübeck.

ed venskabelig og tjenstvillig hilsen, som sig hør og bør, tilforn.
I skal vide, elskede mænd, at vore elskede og retskafne medborgere
Pralevot, Johan Teterow, Herman Zundergheld, Henneke Westfal, Tideman Stubbe, Henneke Wobbelkow, Henneke v. Lohe, Godeke Nyben,
Johan v. Eltze og Johan v. Ebbenbure har indsat Henrik Inghesegl, nær
værende brevviser og parthaver i nedenfor anførte sag, som deres rette
befuldmægtigede og førstemand med fuldmagt til at forfølge retfærdig
heden ad rettens vej eller i mindelighed mod dem, der i sundet Grønsund
udplyndrede vore nævnte medborgere og fjernede deres gods fra oven
nævnte Pralevots skib, han, som holdes i lænker og i fangenskab hos Eder.
Derfor besværger vi Eder og beder Eder indtrængende og uafladeligt om,

M

Nr. 382

[Omkr. midten af 14. årh.]
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agtværdige mænd, at I vil drage omsorg for at hjælpe og befordre denne,
så at han under sin forfølgelse af sagen kan modtage det gods, der som forud
nævnt er frataget vore medborgere, eller at I i det mindste lader ham få
retslig fyldestgørelse, til gengæld for hvilket vi i lignende tilfælde vil be
flitte os på at være Eder til behag. Skrevet under vort sekret dagen før de
hellige apostle Simon og Judas’ dag.
Ved rådmændene i Stralsund.
1) Henneke Wobbelkow, Godeke Ny ben og Henrik Inghesegel omtales i retshand
linger fra 14. årh.s 1. halvdel, jf. Ebeling, Das Zweite Stralsundische Stadtbuch 1310—
42, Register.

382

[Omkr. midten af 14. årh.]1).

Rådmand og bymand i Køge beder rådmandene i Stralsund om at foranledige, at
Henneke Saksesen, borger i Køge, ikke besvares af en sag, der er rejst af Henneke v.
Stralsund.
Original i Stralsund.

ådmænd og øvrige bymænd, der bor i Køge, til de høj bårne herrer og
. kloge rådmænd, der bor i Stralsund, hilsen og deres velvillige, rede
bonne og beredvillige tjenstvillighed i alle forhold.
Gid vi må finde, at de bønner, vi ydmygt retter til Eder, agtværdige
mænd, er Eder så velbehagelige2), at I for Guds skyld og ved vore og Eders
bønners mellemkomst, agtværdige mænd, idet I ikke vil tillade, at nærvæ
rende brevviser, Henneke Saksesen, vor medborger, utilbørligt besværes
i noget, fremmer ham i hans hverv eller i det ærinde, han har at øve hos
Eder, og hjælper ham ud af den sag, der er indklaget for Eder mod ham
fra Henneke v. Sundes side, især fordi — dette skal Gud vide — det var
ham ukendt, således som han i vor hjemegn kan hjemle3) det i nærværelse
af troværdige og gode mænd. Men hvis I gør det, ønsker vi at gøre os for
tjent over for Eder i alle forhold, når vi opfordres dertil. Herren bevare
Eder for alt ondt, byd troligt over os.

R

1) sagen kendes ellers ikke, men skriften henviser brevet til omkring denne tid. En
Henneke v. Sundes (Stralsund) nævnes i 1342, jf. Ebeling, Das Zweite Stralsundische
Stadtbuch 1310—42, 141 og 278. — 2) den latinske tekst er her og flere andre steder i
dette brev så uklar, at oversættelsen til en vis grad må forstås som en fortolkning. — 3) den
latinske tekst har appropriare, hjemle, som sikkert skal forstås = bevise.

[Omkr. midten af 14. årh.]
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[Omkr. midten af 14. årh.]1)«

Nr. 385
383

Klaus Limbak, kongen af Danmarks drost) beder borgmestre og rådmand i Lübeck
om lejde for sin tjener Johan Lobike.
Original i Liibeckarkivet.

laus Limbæk, den berømmelige konge af Danmarks drost, til de kloge
- mænd og meget agtværdige herrer borgmestre og rådmænd i staden
Lübeck vedvarende fremgang i venskab og ære.
Jeg bønfalder Eder, venner, hvem jeg nærer særlig tillid til i alt godt,
indtrængende om, at I under hensyntagen til mine bønner vil give min
tjener Johan Lobike, nærværende brevviser, sikkert lejde til sammesteds
at udføre og fuldføre sine hverv, eftersom jeg, når det bliver henstillet til
mig, i alle henseender, hvor jeg evner det, ønsker at gøre mig fortjent
hertil. Lev vel i Kristus og byd tillidsfuldt over mig som Eders særlige ven.
Skrevet under mit segl.

K

1) Klaus Limbæk nævnes som drost i 1340erne, 1350erne og 1360erne.

[Omkr. midten af 14. årh.]

384

Skrå for Ribe- og Danmarksfarerne i Stade.
Samtidig afskrift i Stade.

ette er den ret og den vedtægt, som de herrer rådmænd af Stade har
givet deres borgere, som plejer at sejle til Ribe og til Danmark, så
længe som det synes de herrer rådmænd nyttigt og det behager dem at
opretholde den for at sikre anstændighed i købmandskab og for at de ikke
skal få noget slet rygte i deres købmandskab i sammenligning med andre
købmænd... ?)

D

1) skråen er trykt i sin fuldstændighed i Hans. UB. III nr. 183.

[Omkr. midten af 14. årh.]1)«

385

Henrik Barsebek pantsætter gods i Vigerslev og Skovby sogne til Ivar af Skårup.
Registratur over Henrik Knudsen (Gyldenstjerne)s breve (16. årh.).

remdeles havde Ivar af Skårup dette efterskrevne gods i pant af Henrik
Barsebek, hvilket ligger i Østerballe og Tågerud i Vigerslev sogn, og
3. række. III. — 16

Nr. 386

[Omkr. midten af 14. årh.] 15. august
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mere gods i Skovby sogn på Skårup mark og på Kærby mark og nogle
jorder på Kærby mark.
1) der kendes tre bærere af navnet Henrik Barsebek. Den første nævnes 1344 til 1380,
den anden omkring 1435 og den tredie 1460—80. Da det registrerede brev har været
skrevet på latin (Iwarus de Skogtorp), og da formen Skogtorp passer bedst med sprog
brug i det 14. årh., kan Henrik Barsebek efter al sandsynlighed identificeres med først
nævnte bærer af navnet.

386

[Omkr. midten af 14. årh.] 15. august.

Kristian Knudsen sælger Niels Bugge alt sit gods i Rødding sogn.
Viborg stiftsregistratur (1540 erne).

remdeles et latinsk brev om, at herr Kristian Knudsen har tilskødet
herr Niels Bugge alt sit gods i Rødding, som han fik med fru Kristine.
Givet...... xiii1) på vor frue himmelfartsdag.

F

1) kun sluttallene af det latinske årstal kan læses. Hvis Niels Bugges herretitel er
korrekt, må brevet have været fra 1350—59 og det fragmentarisk overleverede årstal
hidrøre fra en vidisse; hvis herretitlen er forkert, kan årstallet have været 1333.

[14. årh.]1).

387

Rådet i Viborg bevidner over for rådet i Lübeck, at Aleke, enke efter Herman
Loggam, borger i Viborg, har udnævnt Herman Lindeman til som befuldmægtiget for
hendes eneste barn at modtage en testamentarisk gave.
Registratur i Lübeck (19. årh.).

ådet i Viborg attesterer Herman Lindeman over for rådet i Lübeck
usom den af Aleke, enke efter Herman Loggam, borger i Viborg, ud
nævnte befuldmægtigede til for hendes eneste barn at modtage et beløb,
som den afdøde lybske borger Didrik Hederick har testamenteret til
Herman Loggams børn.

R

1) således dateret i registraturen på grundlag af originalens skrift.

Omkr. 1350, Mekl. UB. XXVA nr. XX 14349, se nr. 114.
Omkr. 1350, Hans. UB. III 86 nr. 177, se [1368—70].
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1351. 7. januar.

Biskop Peder af Ribe kvitterer herr Mikkel, provst i Harsyssel og kannik i Ribe,
for 33 mark lødigt sølv, som denne har indsamlet i stiftet af pave Clemens 6.9s tre-

16. januar 1351

243

Nr. 389

årstiende) og som biskoppen derefter har anvendt på borgen i Vejle, som af kong
Valdemar er pantsat til Ribekirken.
Original i rigsarkivet.

eder, af Guds miskundhed biskop i Ribe, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi af herr Mikkel, provst i Harsyssel og vor
kannik i Ribe, der som vor stedfortræder har været indsamler af vor herre,
pave Clemens VI’s treårige pavetiende1), fuldt ud har modtaget 33 mark
lødigt sølv, indsamlet af nævnte pavetiende i vort stift. Derfor kvitterer og
frigør vi ham i enhver henseende herfor med den myndighed, som er
os tillagt, idet vi forpligter os og vore efterfølgere til at holde fornævnte
herr Mikkel, provst, og hans arvinger fuldstændigt fritagne og skadesløse
for ethvert krav som følge af omtalte sum penge, især da vi til vor kirkes
formål har anvendt den oftnævnte sum penge på borgen i Vejle med dens
tilliggender, som er pantsat os og vor nævnte kirke af vor herre kongen.
Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1351 dagen efter helligtrekonger.

P

1) jf. DRB III 2 nr. 157.

1351. 16. januar. Ålborg.

389

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at herr Palle Jensen, ridder, i hans nærvæ
relse har pantsat alt det gods i Visborg, som var tilfaldet ham som værge for Torben
Jensens børn, til Anders Nielsen for fem mark sølv og een skilling grot.
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 1351 søndagen efter ottendedagen efter
helligtrekonger var herr Palle Jensen, ridder, stedet for os og pantsatte alt
det gods i Visborg, som Torben Jensen fordum besad, og som var kommet til
ham som følge af hans værgemål for samme Torbens børn, og han forplig
tede det i form af pant til nærværende brevviser, Anders Nielsen af Visborg,
for fem mark lødigt sølv og en skilling grot og gav denne tilladelse til at
indsætte og udsætte bryder på samme gods med den tilføjede betingelse,
at samme Anders årligt frit skal nyde frugterne og indkomsterne af det
gods, uden at de skal fradrages i gældens hovedstol. Ydermere forpligtede
samme herr Palle sig fast til, når som helst han måtte være ude af stand

V

16*

Nr. 390

29. januar 1351
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til at sikre samme Anders fornævnte gods, da inden forløbet af tolv uger fuldt
ud at erlægge og betale ham hans ovenfor nævnte penge. Hvis han ikke gør
det, har han forpligtet sig til ganske at fri ham for ethvert beviseligt tab,
som han måtte blive udsat for med hensyn til disse penge. Givet i Ålborg
under vort segl ovennævnte år og dag med vor Justitiar Niels Jensen af
Keldebæk som vidne.
390

1351. 29. januar. Lund.

Tideman Tidemansens testamente.
Original i det svenske rigsarkiv.

ideman Tidemansen fra Åhus, præst, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg har
skænket og testamenteret mit gods, alt og hvert, i Rinkaby i Villands herred
med agre, enge, græsgange, vådt og tørt, med virning og alle tilliggender
dertil, rørligt og urørligt, til Lundekirkens bygningsfond, at besidde evin
delig, på nedenfor nævnte betingelser, nemlig at de derfra kommende af
gifter og frugter skal deles i tre lige dele, af hvilke den ene skal tilfalde
bygningsfonden, medens de to andre dele af fornævnte frugter i rette tid
og uden svig skal anvises til mine to søstre, Gese, enke efter Niels, og Kri
stine, enke efter Bjørn, som en from almisse hvert år så længe de lever;
men når de er døde, vil jeg, at der af fornævnte frugter anvendes fire
mark penge til afholdelse af de nedenfor nævnte tre årtider i koret i Lund
hvert år, at fordele på følgende måde. For det første skal der på dagen for
min årtid ydes de kanniker, som overværer vigilierne og messen, en mark
penge, vikarerne to øre penge og de fattige peblinge to ørtug penge; og
på den følgende dag ved min faders og moders årtid skal der ydes kannikerne, vikarerne og peblingene lige så meget som ovenfor nævnt; og på den
tredje dag på årtiden for min broder Evert — salig ihukommelse — og mine
fornævnte søstre skal der årligt ydes kannikerne, vikarerne og peblingene
lige så meget som ovenfor nævnt. løvrigt betror jeg nu og i fremtiden den
fulde rådighed og bestyrelse og den uindskrænkede forvaltning af nævnte
gods til den gode og hæderlige mand, herr Bennike, kannik i Lund, og jeg
overdrager og oplader ham samme med fuld virkning, så længe han lever,
og uanset i hvilken stilling han måtte være, idet jeg med dette brev ligeledes
giver ham fuldmagt til selv eller ved en anden at skøde og virkeligt at over-

T
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14. februar 1351

Nr. 392

drage nævnte gods til nævnte bygningsfond, hvis det skulde blive nød
vendigt, på alle de ovennævnte vilkår. Men efter nævnte herr Bennikes
død skal fornævnte gods på ovennævnte betingelser frit være til rådighed
for den, som da måtte være forstander for fornævnte bygningsfond. Jeg
besværger og bønfalder alle ved vor Guds inderlige miskundhed og under
trusel om samme almægtige Guds straf, at de ikke på noget punkt hindrer
eller forandrer denne min sidste vilje. Til vidnesbyrd herom (er) mit segl
og segl tilhørende de gode mænd og herrer, fornævnte Bennike og hans
broder Jordan, præster, (hængt under dette brev). Givet i Lund i det
Herrens år 1351 første lørdag efter apostlen St. Pauls’ omvendelse.

1351. 2. februar.

391

Jon Grubbe af Tersløse, Jens Kappelgård, provst, broder Jakob From og broder
Jens Nådig af dominikanerordenen bevidner, at Cecilie Henriksdat ter, Jon Grubbes
hustru, i sit testamente skænkede en gård i Hjelmsølille til Roskilde St. Agnetekloster.
Original i rigsarkivet.

on Grubbe af Tersløse, Jens Kappelgård, provst i Roskilde, broder
Jakob From og broder Jens Nådig af dominikanerordenen, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi var til stede den dag, da Cecilie Henriksdatter, fordum min, fornævnte Jons, elskede hustru, blev begravet, og at
vi i sandhed ved, at samme Cecilie i sit testamente skænkede St. Agnete
kloster i Roskilde, hvor hun blev begravet, en gård i Hjelmsølille med
agre, enge, indhegninger1) og dens enkelte tilliggender, at besidde evinde
lig og råde frit over til klostrets nytte, hvilket testamente oplæstes offentligt
sammesteds, og dette erklærer vi offentligt med dette brev under sandheds
ord. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev.
Givet i det Herrens år 1351 på den hellige jomfrus renselsesdag.

J

1) den latinske tekst har gartis.

1351. 14. februar.

392

Testamente af Cecilie, enke efter Åge Ravn.
Original i rigsarkivet.

I

faderens, sønnens og den helligånds navn. Jeg Cecilie, enke efter Åge
Ravn, som, omend svag af legeme, dog er karsk af sind, og som over-

Nr. 392

14. februar 1351
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vejer, at intet er vissere end døden, intet uvissere end dødens time, vil,
medens jeg formår det, opsætte mit testamente vedrørende det gods, som
Gud har forundt mig, på følgende måde. For det første testamenterer jeg
min sognekirke i Kågerod hele min besiddelse i Vierod, tillige med en
mølle, kaldet Smørmølle. Fremdeles herr Jon sammesteds tre mark
penge. Fremdeles kirketjeneren sammesteds en halv mark penge. Frem
deles kirken i Halmstad to øre penge. Fremdeles præsten sammesteds to øre
penge. Fremdeles kirketjeneren sammesteds en øre penge. Fremdeles kirken
i Ottarp to øre penge. Fremdeles præsten sammesteds to øre penge. Frem
deles kirketjeneren sammesteds en øre penge. Fremdeles kirken i Kvistofta
to øre penge. Præsten sammesteds lige så meget og kirketjeneren en øre
penge. Fremdeles kirken i Hyby to øre penge. Præsten sammesteds lige så
meget og kirketjeneren sammesteds en øre penge. Fremdeles kirken i
Rånneslov to øre penge. Præsten sammesteds lige så meget og kirketjeneren
sammesteds en øre penge. Fremdeles kirken i Våxtorp to øre penge.
Præsten sammesteds lige så meget og kirketjeneren sammesteds en øre
penge. Fremdeles kirken i Skummeslov to øre penge. Præsten sammesteds
lige så meget og kirketjeneren sammesteds en øre penge. Fremdeles domini
kanerne i Helsingborg to øre penge. Fremdeles franciskanerne i Lund to
øre penge. Fremdeles ethvert hospitalshus i Skåne to øre penge. Fremdeles
min søn Skjalm et horn og en guldring. Fremdeles min datter Kristine en
guldring. Fremdeles min svigersøn Jakob Knudsen et horn og en guldring.
Fremdeles min datter Helene en guldring. Fremdeles min svend Jens en
rød hest og en mark penge. Fremdeles Skåning een mark penge. Fremdeles
Gertrud en mark penge. Fremdeles min tjenestepige Thora to øre penge.
Fremdeles Jon Tokesen en halv mark penge. Fremdeles Povl fra Vadensjd
en ko. Fremdeles Cecilie Eriksdatter en ko. Fremdeles Styrger en ko. Frem
deles enhver af min husstand en øre penge. Jeg indsætter min elskede søn
Skjalm Ågesen som eksekutor af dette testamente. Til vidnesbyrd er mit
segl tillige med segl tilhørende fornævnte Skjalm og Jakob Knudsen, min
svigersøn, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1351 på den
hellige martyr Valentins dag.

1351 18. februar, Reg. Dan. nr. *2102, Kong Magnus9 privilegium for Riga
er udeladt i DRB; i Reg. Dan. vel kun medtaget på grund af kong Magnus9
titel: ‘landene Hallands og Skånes herre9.

247

2. marts 1351

1351. 20. februar.

Nr. 395

393

Kong Valdemar 4. Atterdag giver Bernhard Fos, bymand i Randers, låsebrev på
det gods, kaldet Ålegård ved Randers bro, som Gødeke Daysen har tilskødet ham.
Afskrift 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 vi tildømmer nærværende brevviser Bernhard Fos, ind
bygger i Randers, det gods, som kaldes ‘ålegård’, ved broen kaldet ‘Randers
Bro’, tilskødet ham på tinge af Gødeke Daysen og siden tildømt ham på
lovlig vis ved vore fire breve, og i hvis korporlige besiddelse han ligeledes
lovligt er indført ved gode mænd, at besidde evindelig, idet vi sætter evinde
lig tielse på denne sag, og forbyder at nogen i fremtiden på nogen måde be
fatter sig med nævnte gods uden hans vilje og samtykke. Givet i Randers
under vort segl i det Herrens år 1351 søndagen før festen for apostlen St.
Peter in cathedra med Niels Jensen af Keldebæk, vor justitiar, som vidne.

V

1351. Efter 22. februar.

394

Herman Lise og Henrik Vrese, rådmand i Rostock, gør regnskab for udbetalinger,
bl. a. til bøddelen i Skanør, og for udgifter i anledning af en rejse til Danmarks konge.
Regnskabsnotits i Rostock.

ette gav de herrer Herman Lise og Henrik Vrese ud i det Herrens år
1351 fra den 22. februar af1)........ Fremdeles en mark for bøddelens
lænke og 8 skilling til samme bøddel (for en rejse) til Skanør......Fremde
les 6 skilling for ‘skuder’ og til de arbejdende, da Herman Lise og Ludolf
Gothland rejste til Danmarks konge.

D

1) regnskabet omfatter tiden 1351 22. februar til 1352 21. februar.

1351. 2. marts. Lund.

395

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at magister Jon Lille, kannik i Lund og
sognepræst i Malmø, i hans nærværelse har skødet sin gård i Våstra Broby til kapitlet
i Lund for sin årtid.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

P

Nr. 396
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Alle skal vide, at i det Herrens år 1351 den 2. marts var den gode mand,
magister Jon Lille, kannik ved vor kirke i Lund og præst ved kirken i
Malmø, personligt for os i Lund, hvor han til lægedom og frelse for sin sjæl
oplod, overdrog og tilskødede vort elskede kapitel sin gård i Broby i Sønder
Åsbo herred med årlig afgift til en værdi af fire mark nye skånske penge til af
holdelse af en årtid for ham hvert år i Lundekirkens kor, med agre, enge,
græsgange, skove, vande, bygninger, virning og alle andre tilliggender til
samme gård, rørligt og urørligt, vådt og tørt, intet undtaget, at besidde
med rette evindelig på den betingelse, at der hvert år til evig tid ydes
de kanniker, som på dagen for hans årtid personligt overværer messerne
og vigilierne i fornævnte kor, tolv øre penge, alterpræsterne tolv øre penge
for at holde messe ved hvert enkelt alter i Lund kirke for samme magister
Jons og hans forældres sjæle, vikarerne sammesteds en halv mark penge,
de fattige peblinge i koret tre øre penge, klokkerne i tårnet en øre penge.
Til vidnesbyrd om og bevis for denne overgivelse, opladelse og skødning
er vort segl tillige med vort fornævnte elskede kapitels segl hængt under
dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
396

1351. 3. marts. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Lübeck, sakristanen ved kirken i Avignon
og skatmesteren ved kirken i Slesvig at indføre Herman Holt som provst ved kirken i
Schwerin, skønt han i forvejen er kannik ved kirkerne i Hamburg og Bützow.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder, biskop (Bertram) af Lübeck,
og vore elskede sønner, .., sakristan ved kirken i Avignon, og, ..,
skatmester ved kirken i Slesvig ...... 2) Givet i Avignon den 3. marts i vort
niende pontifikatsår.

P

1) jf. Acta Pont. VII 58 nr. 5327. Hovedbrevet er ikke medtaget, da Herman Holt,
der havde kanonikater og præbender i Schwerin, Hamburg og Bützow, ikke var dansker.
— 2) brevet følger de sædvanlige formler.
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1351. 12. marts.

Jens Henriksen, kannik i Lund, pantsætter sin gård i Malmø, kaldet Skagemands
ladegård, til Henneke Mikkelsen, borger i Lund, for 138 mark skånske penge.
Original i rigsarkivet.

15. marts 1351
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Nr. 398

ens Henriksen, kannik i Lund, 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 Henneke Mikkelsen, borger i Lund, formedelst 158 mark nye skån
ske penge som jeg eller mine arvinger ubetinget skal betale ham eller hans
arvinger på næstkommende abbed St. Egidius’ dag1) i rede penge og ikke
i nogen anden værdi. For denne sum penge pantsætter jeg samme Henneke
min gård i Malmø, som på folkesproget kaldes ‘Skagemands ladegård’,
og som jeg har fået ifølge arveret efter min elskede moders død, tillige med
alle nævnte gårds tilliggender på følgende måde. Hvis jeg ikke betaler
til nævnte termin, da skal nævnte gård med alle dens tilliggender, rørlige
og urørlige, med samme gårds indkomster for indeværende år, den så
kaldte ‘landgilde’, tilfalde ham eller hans arvinger, at besidde med rette
evindelig og at råde frit over efter hans ønske, dog således, at samme
Henneke Mikkelsen yderligere skal betale mig 150 skilling grot fra Tours
næstfølgende jomfru Marias fødselsdag2) eller 150 mark nye skånske penge
på den derpå følgende fest for biskoppen St. Nicolaus3). Ydermere for
pligterjeg mig og mine arvinger til at hjemle og skøde omtalte gård og til
at fri den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl
tillige med segl tilhørende de gode mænd Hågen Hildebrandsen, Gødeke
Henneksen og Erik Henriksen hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1351 på paven og bekenderen St. Gregors dag.

J

1)

i.

september. — 2) 1352 8. september. — 3) 6. december.

1351. 15. marts. Avignon.
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Pave Clemens 6. befaler ærkebiskoppen af Lund at opfordre de troende i Sverige
til at tage korset mod russerne, som har overfaldet og forfulgt karelerne og ingermanlandingerne, der af kong Magnus af Sverige var blevet omvendt til kristendommen.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund hilsen o. s.v.
Den høje o. s.v. som i det tidligere1)........ Givet i Avignon den 15.
marts i vort niende pontifikatsår.

T

1) hermed henvises til hovedbrevet i denne sag, rettet til ærkebiskoppen af Uppsala.
Dette og et lignende til ærkebiskoppen af Nidaros samt breve til den tyske orden og biskop
perne af Øsel og Dorpat er trykt i Dipl.Svec. VI 651—654 nr. 5251—5255.

Nr. 399

17. marts 1351
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1351 16. marts, Rep. nr. 2300, se 13[4]1 16. marts, DRB. III 1 nr. 155.
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1351. 17. marts. Lund.

JertS) præst, prior for nonneklostret i Børringe, meddeler ærkebiskop Peder af Lund
sit samtykke til) at Våstra Skråvlinge kirke annekteres til kantordømmet ved kirken
i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

ens, præst, prior for nonneklostret i Børringe, til sin herre, den ærværdige
fader i Kristus herr Peder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges
primas, sin skyldige og hengivne tjeneste i ydmyghed.
Vi meddeler Eder med dette brev, ærværdige fader, at da kantor
dømmet, som er den fjerde dignitet ved Eders kirke i Lund, i den grad er
usselt og fattigt og forringet i sine indkomster og besiddelser, at dets kantor
ikke deraf kan have et hæderligt og sømmeligt underhold, giver jeg gerne
af fromheds hensyn min billigelse og mit samtykke til, at Skråvlinge kirke
i Oxie herred, hvortil den fulde patronatsret tilkommer mig tillige med
andre, henlægges til fornævnte dignitet, når blot samme kirkes nuværende
sognepræst, herr Bennike, giver sit samtykke og sin billigelse hertil. Til
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det
Herrens år 1351 på jomfruen St. Gertruds dag.

J

400

1351. 7. marts. Lund.

Jakob Nielsen) kannik i Lund) Peder Nielsen) kaldet Syrning) og Åge Nielsen,
brødre) meddeler ærkebiskop Peder af Lund deres samtykke til) at Vdstra Skråvlinge
kirke annekteres til kantordømmet ved kirken i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

akob Nielsen, kannik i Lund, Peder Nielsen kaldet Kyrning og Åge
Nielsen, brødre, til deres herre, den ærværdige fader i Kristus herr
Peder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, i skyldig og
hengiven lydighed og ærbødig ydmyghed.
Vi meddeler Eder med dette brev, ærværdige fader, at da kantor
dømmet, som er den fjerde dignitet ved Eders kirke i Lund, i den grad er
usselt og fattigt og forringet i sine indkomster og besiddelser, at dets
kantor ikke deraf kan have et hæderligt og sømmeligt underhold, giver
vi gerne af fromheds hensyn vort samtykke til, at Skråvlinge kirke

J
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i Oxie herred, hvortil den fulde patronatsret tilkommer os, henlægges til
fornævnte dignitet, når blot samme kirkes nuværende sognepræst, herr
Bennike, giver sit samtykke og sin billigelse hertil. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1351
på jomfruen St. Gertruds dag.

1351. 19. marts. Lund.

401

Jens, præst, prior for nonneklostret i Børringe, og det menige konvent sammesteds
meddeler ærkebiskop Peder af Lund deres samtykke til, at Våstra Skravlinge kirke
annekteres til kantordømmet ved kirken i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

ens, præst, prior for nonneklostret i Børringe, og hele det menige kon
vent sammesteds til deres herre, den ærværdige fader i Kristus herr
Peder, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, deres fromme forbønner i
Kristus med hilsen i ydmyghed.
Vi meddeler Eder med dette brev, ærværdige fader, at da kantor
dømmet, som er den fjerde dignitet ved Eders kirke i Lund, i den grad er
usselt og fattigt og forringet i sine besiddelser og indkomster, at dets kantor
ikke deraf kan have et hæderligt og sømmeligt underhold, giver vi gerne af
fromheds hensyn vort samtykke til, at Skravlinge kirke i Oxie herred, hvor
til den fulde patronatsret tilkommer os tillige med andre, henlægges til
fornævnte dignitet, når blot samme kirkes nuværende sognepræst herr
Bennike, giver sit samtykke og sin billigelse hertil. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1351
lørdagen før abbeden St. Benedikts dag.

J

1351. 19. marts. Ribe byting.

402

Ludolf Tidemansen, borger i Ribe, pantsætter en grund med et træhus i Damgade
med alle tilliggender til Anders Bondesen, borger i Ribe.
Original i rigsarkivet.

udolf Tidemansen, borger i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen
i evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg i det Herrens år
1351 lørdag før søndagen Oculi personligt var på vort byting i Ribe, hvor

L
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jeg formedelst fem mark lødigt sølv, som jeg erkender fuldt ud at have
modtaget af den gode mand Anders Bondesen, borger i Ribe, pantsatte
ham en grund med et træhus opført på samme, beliggende mod øst ved
Tideke Havres bolig i gaden, kaldet ‘Dam’, inden for den port, som
kaldes ‘Stenporten’, hvilken grund i længden strækker sig fra nævnte
gade helt ned til åen, og med alle tilliggender af træ og sten er tilfaldet
mig ifølge arveret efter min moders død, og jeg har pantsat det til ham som
et pant, at indløse fuldt ud for den fornævnte sum penge i løbet af et år
regnet fra førstkommende påske1). Dog skal jeg have nævnte hus til mit
brug og til min frie rådighed indtil fornævnte indløsningstermin mod en
årlig afgift på fire skilling grot til St. Hans2) og fire skilling grot til St.
Andreas’3) dag, med den tilføjede bestemmelse, at hvis jeg eller mine ar
vinger ikke indløser nævnte pant til den nævnte termin — det ske ikke —
så skal det tilfalde Anders Bondesen og hans rette arvinger, at besidde med
rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev.
Givet år og dag efter Herrens fødsel som ovenfor.
1) 17. april — 2) 24. juni. — 3) 30. november.

403

1351. 19. marts. Jonkoping.

Dronning Blanca af Sverige, Norge og Skåne slutter aftale med Johannes Guilaberti, pavelig udsending i Danmark, Norge og Sverige, om at låne de penge, der var
indsamlet til den romerske kirke i Sverige og Norge, og om senere på en række nær
mere fastsatte betingelser at tilbagebetale dem i Flandern.
Original i Vatikanet.

Herrens navn, amen. År 1351 efter Guds byrd, den 19. marts i den
fjerde indiktion i den høj hellige fader i Kristus og vor herre, ved Guds
værdige forsyn herr pave Clemens 6.s niende pontifikatsår.
Alle og enhver skal vide, at den høje fyrstinde fru Blanca, formælet med
den berømmelige fyrste herr Magnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, og den ærværdige fader i Kristus herr Peder, af Guds nåde biskop
af Linkoping, og den ærværdige og gode mand herr Niels Markussen, provst
i Linkoping og nævnte herr konges kansler, og desuden de strenge og
mægtige mænd, de herrer Nils Åbjørnson, Nils Turesson, Sveriges drost,
Orm Ødstensøn drost, Karl Nåskonungsson, Anund Sture, Gustav Arvidsson, Niels Ågesen, Eringisl Suneson, riddere, og Jon Kristineson,

I
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væbner, råder, Nils Ingevaldsson, foged i Stockholm, Magnus Gislason,
riddere, Halsten Petersson, gælker i Skåne, Algot Bengtsson, lagmand i
Våstergotland, Nils Magnusson, Peder Lindormsson og Bengt Turesson,
væbnere hos nævnte herr konge af Sverige, personligt var til stede i nær
værelse af mig1) notarius publicus, og de nedenfor anførte vidner, forsamlet
i Franciscanernes kloster i Jonkoping i Linkoping stift, i det kammer, hvor
nævnte fru dronning på det tidspunkt opholdt sig, og de holdt råd, idet de
særligt var forsamlede for at rådslå om og behandle nævnte rigers forskel
lige sager, og efter at have betænkt og overvejet den øjeblikkelige tvingende
nød i nævnte riger Sverige, Norge og Skåne og ligeledes de store farer for
krige, der nu til stadighed rejser sig i samme riger, og ligeledes, hvilke
krige man med sandsynlighed kan forvente i den nærmeste fremtid, og
idet de desuden ønskede at undgå flere byrder for nævnte riger og kirker
eller beneficier samt kirkeligt gods i disse riger eller hvilke som helst andre
enkeltpersoners gods, og idet de ligeledes ønskede at drage omsorg for
nyttig hjælp, så var det deres vilje for bedre, nyttigere og fuldt ud at kunne
opfylde alt det fornævnte at opnå rådighed over de penge, der var indsam
let i nævnte riger Sverige og Norge af forskellige kirker i den romerske
kirkes navn og tilhørende denne romerske kirke, for at de med dem med
henblik på alt det fornævnte kan udruste sig med våben og krigere og andre
nødvendige forsvarsmidler; og de vilde tilbagegive og tilbagebetale pen
gene i Flandern til enhver, der er beskikket eller bliver beskikket af det
apostoliske sæde, i lødigt sølv eller i de guldmønter, der iøvrigt er i omløb
i de lande, at anvise samme til bestemte terminer, om hvilke de forhand
lede, aftalte og kom overens med den ærværdige og omsigtsfulde mand
herr Johannes Guilaberti, dekan i Dorpat og kannik i Verdun, det apo
stoliske sædes særligt bemyndigede udsending i Danmarks, Sveriges og
Norges riger og i stæderne og stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala
og Nidaros, og desuden i de lande, der er undergivet kongerne i disse
rigers myndighed, der2) ligeledes personligt var til stede sammesteds,
under nedenfor anførte og udtrykte form og ordlyd.............. Dette blev
forhandlet ovenfor omtalte år, dag, måned, indiktion, pontifikatsår og
sted ...
1) Joar Nilsson, klerk i Linkoping stift, jf. Acta Pont. Svec. Cam. I 2, 424. — 2) d.v.s.
Guilaberti.
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Rådet i Randers beder rådet i Lübeck om at tilskrive Gerlak Rinth, borger i Lübeck,
halvdelen af et hus sammesteds, som han havde arvet efter sin svigerfader Niels Gerlavsen.
Registratur i Lübeck (19. årh.).

let i Randers beder rådet i Lübeck om at lade tilskrive Gerlak Rinth,
borger i Lübeck, halvdelen af et hus i Lübeck, som ved hans sviger
far Niels Gerlavsens død er tilfaldet ham i arv.

405

1351. 26. marts.

Niels Hak af Hyby, ridder, erkender at have oppebåret 600 mark sølv af Jens
Larsen, væbner, for den arv, der tilfaldt ham efter hans svigerfader herr Jens Uffesen,
ridder.
Vidisse 1395 f. 12. marts i rigsarkivet.

iels Hak, ridder af Hyby, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Alle nuværende og fremtidige skal vide, at jeg erkender, at jeg og mine
arvinger af den velbyrdige mand Jens Larsen, væbner, nærværende brev
viser, fuldt ud har oppebåret 600 mark sølv for al den arv, som efter ridde
ren herr Jens Uffesens død tilfaldt mig med min elskede hustru, nævnte
herr Jens Uffesens datter, og for alle de panter, jeg i medfør af arven fik
af fornævnte herr Jens Uffesen, og som jeg har skødet og opladt i hans
hænder på Skåne landsting1). Jeg forpligter derfor med dette brev mig og
mine arvinger til at erklære og holde fornævnte Jens Larsen og hans
arvinger kvit og fri at være for alles krav og tiltale med hensyn til for
nævnte 600 mark sølv, dog med den mellem os trufne aftale, at alt gods
i Malmø, som fornævnte Jens Larsen har skødet mig, skal være fuldstæn
digt undtaget. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende
herrerne Anders Nielsen af Skabersjd og herr Anders Jensen af Nåsbyholm,
riddere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1351 dagen efter
den glorrige jomfru Marias bebudelsesdag.
1) jf. nr. 165.
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1351. 31. marts. Houlbjerg herredsting.

Nr. 407
406

Tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at fru Ingerd, enke efter herr Ebbe Galt,
har bevist sin ejendomsret til gods i Holm og Hesselskov.
Original i rigsarkivet,

ens, provst i Tvilum, Peder, præst i Granslev, Jens, præst i Thorsø,
Peder, præst i Sall, Svend Bonde, Jens Svendsen, Niels Kube, Kjeld
Nielsen, Niels Ovesen, Esbern Nype, Niels Kvese, Jens Mus, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi i det Herrens år 1351 torsdagen før passionssøndag
var til stede på Houlbjerg herredsting og hørte og så, at fru Ingerd, enke
efter herr Ebbe Galt, ridder, som fremstod på samme dag og ting,
godtgjorde og beviste med fyldestgørende vidnesbyrd af gode mænd, der
søgte ting sammesteds, at hun i tre år fredeligt og ukæret havde haft og
besiddet noget gods i Holm med en mølle sammen med alle tilliggender
hertil og en gård i Hesselskov med alle dens tilliggender uden tiltale fra
nogen som helst. Hvilket vi erklærer med sandhedens ord for alle, hvem
det angår. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Forhandlet og givet ovennævnte år og dag.

J

1351. 1. april. Lund.

407

Ærkebiskop Peder af Lund stadj'æster sin forgænger, ærkebiskop Esgers oprettelse
af et kantordømme i Lund, opregner dets gods og annekterer Vdstra Skrdvlinge kirke
til embedet.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Blandt alle de vanskelige opgaver, der påhviler os, findes især den, at
vi ved Guds forsorg sammen med vort elskede kapitel må træffe sådanne
bestemmelser, at vor kirkes kanniker, og særlig de, som beklæder en dignitet
og sammen med os skal styre og værne den, kan have et hæderligt udkomme,
som det sømmer sig, så at de i første række oppebærer løn, større eller
mindre, alt efter deres højere og lavere rang. Da derfor i sin tid herr
Esgcr, ærkebiskop af Lund, vor forgænger — lykkelig ihukommelse —
oprettede en ny dignitet i vor Lundekirke, som almindeligvis kaldes kan-
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tordømme, og doterede den med noget gods1), og vi har forefundet samme
i den grad forringet i sine midler, rettigheder, indtægter og besiddelser, at
næppe nogen kannik begærede den, har vi i bestræbelsen for at våge over
Guds og vor Lundekirkes hæder og at arbejde for deres tarv, som tjener
der, såvidt det forundes os ved hans nåde, i samråd med og med sam
tykke af vort elskede kapitel besluttet at gå frem på følgende måde med
hensyn til fornævnte dignitet, kantordømmet i Lund, som siden sin opret
telse og indtil nu, som ovenfor nævnt, har haft i høj grad usikre rettigheder
og besiddelser, det være sig med hensyn til indretning, fornyelse, fastlæg
gelse, unddragelse, forøgelse, henlæggelse eller bekræftelse af enhver art,
og vi har herved fjernet og borttaget, hvad utilbørligt og tvivlsomt er,
og hvad der kunde give anledning til trætte og retslige stridigheder, vi
har styrket og stadfæstet, hvad tilladt og tilbørligt er, og vi har betænksomt
tilføjet og henlagt dertil, hvad nyttigt og nødvendigt er. Vi fastslår da og
erklærer for det første, at der i vor fornævnte Lundekirke i sin tid af herr
Esger, vor forgænger, er blevet oprettet en dignitet, kantordømmet, i over
ensstemmelse med den fortrinsstilling, der er givet, den fremgangsmåde, der
er anvendt og den sædvane, der er overholdt i andre domkirker i vor kirke
provins Danmark, som har digniteten kantordømme, og den blev oprettet
i tilknytning til og på grundlag af jomfruen, den hellige Marthas alter i vor
fornævnte kirkes kor med nedennævnte gods, som er anvist til udstyr, nemlig
gods i Råby Lilla eller gods i Stora Råby og i Errarp, mageskiftet dermed;
og siden er kantordømmet blevet forøget med andet gods, som senere er føjet
dertil af vor forgænger, afdøde herr Karl, nemlig to tofter i Igelosa2) og
kirken i Barkåkra med alle dens tilliggender, dog således at den, der nu og
til enhver tid er kantor i Lund, skal svare sin vikar, som holder messer
ved samme alter, en sådan årlig ydelse for hans arbejde som almindeligvis
plejer at ydes ved andre af vor fornævnte kirkes altre. Om alt det øvrige
gods, der med rette hører til vort ærkebiskoppelige bord, men måtte være
henlagt til samme eller til den kannikpræbende, som nu afdøde Jens Franz
fordum besad som kantor i Lund, eller hvis samme dignitet, kantordøm
met, af den afdøde samme herr Esger måtte være blevet forenet med
nævnte kannikpræbende, erklærer vi af gyldige grunde og for at afværge
adgang til trætter, idet vi følger i vor nævnte forgænger, herr Karls fod
spor1), i samråd med og med samtykke af vort fornævnte kapitel, at en
sådan henlæggelse og forening aldeles ikke har gyldighed og ikke kan
have nogen bestand, ja, vi omstøder, kasserer og sætter den ganske ud
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af kraft. Men eftersom det fornævnte gods, som vore nævnte forgæn
gere, som ovenfor nævnt, har overdraget og henlagt til nævnte dignitet, har vist sig at være utilstrækkeligt til kantorens sømmelige og
standsmæssige underhold, har vi draget omsorg for, og drager vi om
sorg for, at sognekirken i Våstra Skråvlinge i Oxie herred med billigelse
af herr Bennike, vor Lundekannik, samme kirkes nuværende sognepræst,
til hvilken kirke patronatsretten tilkommer os tillige med andre patronatsejere3), henlægges til fornævnte dignitet, kantordømmet, og med vor al
mindelige myndighed, i samråd med og efter samtykke af vort fornævnte
kapitel samt efter forudgående omhyggelig rådslagning med samme her
om, og idet også de andre patronatsejere til samme Skråvlinge kirke har
samtykket, henlægger vi med forbehold af vor ærkebiskoppelige ret samme
kirke tillige med alle dens tilliggender til omtalte dignitet, kantordømmet,
som vi også med vort nævnte kapitels samtykke nylig har overdraget til
fornævnte herr Bennike, kantor i Lund, ligesom vi ved vor ring har inve
steret ham i samme embede; vi forener og forbinder samme, idet vi heraf
opretter, skaber, anordner og ubrydeligt stadfæster een udelelig dignitet,
kantordømmet, i vor fornævnte Lundekirke, uanset de af vor fornævnte
forgænger udstedte breve, bestemmelser eller forordninger, som måtte
stride herimod. Intet menneske må bryde eller ubesindigt krænke denne
vor forordning, bestemmelse, henlæggelse og stadfæstelse. Til vidnesbyrd
om alt dette har vi ladet vort segl tillige med vort fornævnte kapitels segl
hænge under dette brev. Forhandlet og givet i Lund i nærværelse af vort
kapitel i det Herrens år 1351 fredagen før biskoppen og bekenderen St.
Ambrosius’ dag.
1) jf. DRB II 10 nr. 325. — 2) jf. DRB II 12 nr. 42. — 3) jf. ovf. nr. 399—401.

1351. 4. april.

408

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Peder Nielsen af Vollsjo1} har skødet
en gård i Farhult i Långarod sogn til Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

idnebrev udstedt af ærkebiskop Peder af Lund og indeholdende et
skødebrev, udstedt af Peder Nielsen af Vollsjd til Bosjø kloster på en
gård i Farhult i Långarod sogn. Givet på bekenderen St. Ambrosius’ dag
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

eder Nielsen af Vollsjo skødebrev til Bosjø kloster på hans gård i Farhult i Långarod sogn. Givet 1351.

P

5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

eder Nielsen af Vollsjo skødede sin gård i Farhult i Långarod sogn til
Bosjø kloster. Givet 1351 med 8 segl.

P

1) registraturen har Walldsa.

1351 7. april, Reg. Dan. nr. *2105, medtages ikke, da det er et svensk brev
og drejer sig om gods i Ostergotland.
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1351. 12. april. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at magister Jon Lille, kannik i Lund og
Roskilde, på sin moderfru Ingeborg Jensdatters vegne har skødet en gård i Hdgestorp
og tre gårde i Stro til det affru Inge indstiftede alter i kirken i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, til
alle, der får dette brev at se, hilsen med alles frelser.
Vi vil, at det til evindelig ihukommelse skal være vitterligt for alle, at i
det Herrens år 1351 tirsdagen efter palmesøndag var den gode og hæder
lige mand, herr magister Jon Lille, kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde,
personligt til stede for os i vort kapel i det sydlige kor i vor kirke i Lund,
idet han mødte i sin elskede moder, fru Ingeborg Jensdatters navn og på
hendes vegne med fyldestgørende og særlig bemyndigelse fra hende an
gående nedennævnte. I sin fornævnte moders navn og på hendes vegne
tilskødede han det nedennævnte gods til det alter, som fru Inge — god
ihukommelse — har bygget og doteret i vor kirke i Lund, og som Evert
Evertsen, akolyt i vort stift, for tiden sidder inde med, nemlig en gård i
Hdgestorp, hvorpå Troels Lang bor, og tre gårde i Stro i Onsjø herred,
en, på hvilken Niels Maiesen bor, en, på hvilken Jens Jyde bor, og en, på
hvilken Niels Brun bor, med virning, agre, enge, græsgange, skove og de
øvrige tilliggender til disse gårde, rørligt og urørligt; og han overdrog det
til evig besiddelse til fornævnte Everts hånd, som på sine egne og sine efter
følgeres vegne tog imod denne skødning, idet Jon på sin ovennævnte
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moders vegne udtrykte den vilje og beslutning, at samme Evert, der nu er
præst ved alteret, og den, der til enhver tid er præst, skal have fornævnte
gods til sin rådighed med sådan tilføjet betingelse, at præsten ved nævnte
alter til evig tid selv eller ved en velegnet vikar skal holde tre messer ved
nævnte alter til lægedom for samme fru Ingeborgs sjæl, en til minde om de
afdøde, en om alle helgener, og den tredje om jomfruerne Maria, Kristi
moder, og om Margrete, skiftevis hver uge. Til vidnesbyrd herom er vort
segl tillige med segl tilhørende vor elskede søster fru Ingeborg, Jakob Jen
sen af Markie og Anders Nielsen af Skabersjd, riddere, nævnte magister
Jon, kannik, David Andersen og Esger Brok, væbnere, hængt under dette
brev. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og sted.

1351. 17. april. Sønderborg.

410

Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter Vodder, Spandet og Arrild sogne til
Valdemar Sappi for 500 pund sterling og 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 erklærer offentligt med dette brev, at vi med
dette brev pantsætter til nærværende brevviser Valdemar Sappi og hans
rette arvinger vore sogne, nemlig Vodder, Spandet og Arrild, for så vidt
de ligger i Hviding herred1), med alt gods, visse og uvisse indtægter i
nævnte sogne beder, afgifter og tjenesteydelser, tillige med al nytte, alle
fordele og friheder, som kan nævnes eller udtænkes i nævnte sogne, samt
klart og ligefremt med hele den laveste, den mellemste og den højeste
domsmyndighed, som tilkommer os i nævnte sogne eller tilkom vore forfædre, intet undtaget, for 500 pund sterling og 400 mark lybske penge;
og vi pantsætter det på den betingelse, at på hvilket som helst tidspunkt vi
eller vore arvinger betaler nævnte Valdemar Sappi eller hans arvinger
nævnte pengesum i rede og optalte penge og på et for ham sikkert og vist
sted i Sønderjylland, skal fornævnte Valdemar Sappi eller hans arvinger
oplade os eller vore arvinger nævnte sogne, som vi har pantsat ham.
Fremdeles skal alt, hvad samme Valdemar Sappi eller hans arvinger i
mellemtiden oppebærer af nævnte sogne, aldeles ikke tilregnes os eller vore
arvinger og på ingen måde afdrages i den hovedstol, for hvilken vi har
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pantsat ham vore sogne. Ydermere lover og har vi aflagt korporlig ed på,
at nævnte Valdemar Sappi eller hans arvinger skal råde over og have de
nævnte sogne i fredelig og ukæret besiddelse for os, vore arvinger og alle,
der af kærlighed til os ønsker at gøre eller undlade at gøre noget, og at vi
eller vore arvinger ikke skal udpønse noget ondt i den hensigt at nævnte
sogne på uretfærdig vis fratages dem, førend vi eller vore arvinger
fuldstændigt har fyldestgjort samme Valdemar Sappi eller hans arvinger
for nævnte sum penge på fornævnte måde; og hvis nogen — med undta
gelse af herr Valdemar, de Danskes konge — på fjendtlig vis vil angribe
nævnte Valdemar Sappi eller hans arvinger eller lægge hindringer i vejen
med hensyn til det gods og de indtægter, der på retmæssig vis er pantsat
ham af os, da skal vi efter vor evne hjælpe og trofast og stadigt bistå
nævnte Valdemar og hans arvinger, når vi får opfordring herom af disse.
Hvis ydermere nævnte Valdemar Sappi eller hans arvinger tvunget af
omstændigheder skulde blive tynget svarlig af gæld, således at de ikke for
delagtigt kan beholde nævnte sogne, som vi har pantsat dem, så giver vi
dem af ren vilje og godt hjerte tilladelse og fuldmagt til påny at pantsætte
og udlægge nævnte sogne som pant, som en helhed eller hver for sig,
delvist eller fuldstændigt i overenstemmelse med hvad denne Valdemars
eller hans arvinger måtte synes (formålstjenligt)2), dog således, at når vi
har hans penge rede, og vi betaler ham eller hans arvinger eller deres
stedfortræder eller stedfortrædere i deres navn, skal nævnte sogne oplades
og gengives os uden al tvivl, dog med den tilføjelse, at hvis der i mellem
tiden skulde times nævnte Valdemar Sappi noget menneskeligt, eller han
afgår ved døden, skal vi holde og lade overholde alt det fornævnte og hver
enkelt del af det fornævnte over for de nedenfor anførte mænd, Jens Povlsen, Erik Rind, Peder Då, Povl Jensen, Peder Ivarsen og Niels Tokesen —
hvem samme Valdemar Sappi personligt har udnævnt, udvalgt og indsat
i sit sted — på denne Valdemar Sappis arvingers vegne, såvel med hensyn
til betalinger som med hensyn til den hjælp, der skal ydes dem af os, og
som vi ovenfor forpligter os til at holde og opfylde over for denne Valdemar
Sappi. For at alt dette skal overholdes usvækket over for ham og hans rette
arvinger uden ethvert nedrigt kneb og uheldsvangre bagtanker, har vi
overdraget samme Valdemar Sappi dette brev, bekræftet med vort segl
til værn. Givet i Sønderborg i det Herrens år 1351 påskedagen til vidnes
byrd om det fornævnte.
1) Amid sogn hørte dels til Hviding dels til Nr. Rangstrup. — 2) pergamentet er afslidt.
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1351. 25. april.

411

Jens Kappelgård, provst ved kirken i Roskilde, erkender at have et areal, kaldet
Toof, vest for St. Jakobs kirke i Roskilde til leje på livstid af St. Agnete kloster i
Roskilde.
Original i rigsarkivet.

ens Kappelgaard, provst ved kirken i Roskilde, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg af de ærværdige fruer, priorinden
og hele konventet ved St. Agnete kloster i Roskilde, for min levetid har
lejet et fladt jordstykke, som kaldes ‘Toof’, der tilhører samme fruer og
som ligger vest for St. Jakobs kirke i Roskilde, mod at betale en skilling
sterling hvert år til St. Mortens dag, hvilket jordstykke jeg frit må råde over
til mit brug på den aftalte betingelse, at samme jordstykke med de byg
ninger, som jeg måtte lade opføre derpå, og med al den kapital, jeg måtte
anbringe deri, efter min død frit skal tilfalde og vende tilbage til dem
uden ophævelser eller indsigelse fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom
er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende herr
Henneke, præst, min klerk. Givet i det Herrens år 1351 på den hellige
evangelist Markus’ dag.

J

1351. 27. april.

412

Grev Johan 3. af Holsten, greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, junker Adolf,
grev Johans søn, og junker Adolf, grev Gerhard 3.S søn, udsoner sig med kong Valde
mar 4. Atterdag og overlader tvistigheder dem imellem til afgørelse af hertug Erik 2.
den Yngre af Sachsen og grev Gerhard af Hoya.
Original i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi grev
Johan af Holsten, grev Henrik og grev Klaus af Holsten og vor,
grev Johans, søn junker Adolf og junker Adolf, grev Gerhards søn, har
udsonet os fuldstændigt med den ædle fyrste kong Valdemar af Danmark
på den måde, at vi har overladt al uoverensstemmelse og tvedragt, som
indtil denne dag har været mellem os, til afgørelse af hertug Erik den
unge af Sachsen og til grev Gerhard af Hoya. Hvad de afsiger mellem
os i mindelighed eller ved retskendelse, efter at begges klage og svar
har været hørt, det skal hver af os opfylde mod den anden, og hvad slags
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sikkerhed de pålægger begge parter, skal vi opfylde helt og holde
ubrydeligt overfor hinanden, medmindre vi har en dødfejde1); det er
her undtaget. Hvis nogen mand skulde brænde og røve og handle mod
landets ret, skal herrerne pådømme det efter det lands ret, hvor det er
sket. Fornævnte herrer af Sachsen og af Hoya skal på søndag om fire
uger træffe afgørelse i dette på slottet i Nyborg på Fyn. Og hvis herren
af Hoya ikke er i stand til at komme derhen, så skal hertug Erik af Sach
sen alene have fuldmagt dertil. Og hvis herrerne af Sachsen og af Hoya
dør — hvad Gud forbyde — inden det tidspunkt, da de skulde have af
sagt kendelse i dette, så skal vor ret på begge sider være ubeskåret. Og vore
tidligere aftaler og breve skal ikke være brudt med denne overenskomst og
dette brev, og de skal fuldstændigt forblive i kraft. Dette lover vi på vor tro
at overholde helt uden svig sammen med vore medlovere, som står anført
herefter, nemlig med herr Markvard Brockdorf, herr Lange Piessen, herr
Henneke v. Limbæk, herr Johan Meinerstorp, herr Hartvig v. Rantzau, herr
Hartvig Metzeke, herr Lyder v. Owe, som er riddere, og Lydeke Skinkel
Bredehals, Detlev Walstorp, Detlev Wensin, Markvard Wischmann, Hen
neke Wittekop, Pole Partzow, Godkalk Wildberch og Eler v. Siggen, som er
væbnere. Dette brev er skrevet og givet i Nyborg år 1351 efter Guds fødsel,
onsdag efter den søndag, da man synger Quasimodogeniti, under vort og
vore medloveres segl, som står anført her foran2), til et fast sikkert vidnes
byrd om alt dette.
1) originalen har „todfehde”, d.v.s. fejde, som følge af drab på slægtninge, blodhævn.
— 2) hver medbeseglers navn er anført på plica ovenover vedkommendes segl.

[1351. 27. april.]

413

Kong Valdemar 4, Atterdags genbrev til foregående brev.
Registratur i rigsarkivet (omkr. 1450).

ong Valdemar af Danmarks og greverne Henrik, Klaus og Adolf af
- Holstens overenskomstbrev.

K
414

1351. 28. april. Ørkild.

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn stadfæster Hartvig Breydes
overdragelse af landsbyen Wendisch-Nuchel til kapitlet i Eutin og giver afkald på
deres patronalsret til kirken sammesteds.
Original i Oldenburgarkivet.
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Herrens navn, amen. Vi Henrik og Klaus, af Guds nåde grever af
Holsten og Stormarn, kødelige brødre og sønner af Gerhard, berømme
lig ihukommelse, fordum greve af Holsten, meddeler offentligt ved dette
brev til evig erindring om begivenheden og til utvivlsom kundskab for
nulevende såvel som fremtidige ...... Givet og forhandlet på vor borg
Ørkild i det Herrens år 1351 torsdagen efter Quasimodogeniti i nærværelse
af de agtværdige og strenge riddere Markvard, kaldet Brockdorf, Klaus,
kaldet Spliet, Hartvig, kaldet Metzeke, Detlev Wensin som vidner, der var
tilkaldt og udbedt til fornævnte.

I

1351. 1. maj. Odense.

415

Rettertingsdom af kong Valdemar 4. Atterdag.
Notits hos Hamsfort.

det Herrens år 1351 den 1. maj var Valdemar i Odense og beskæf
tigede sig med at dømme i processer. I disse offentlige sager nævnes
Kristine, enke efter Oluf Tygesen, Jens Esbernsen Marsvin, Johanne, enke
efter Henneke Randulvsen som debitorer, Wilken og Herman, kaldet Skytte,
brødre, Anders, prior i Dalum som kreditorer.

I

1351. Omkr. 1. maj1)* Lübeck.

416

Jens Mikkelsen, rådmand i Lund, og fire borgere i Lübeck slutter forlig i en strid
således, at Jens Mikkelsen betaler 100 lybske gylden på staden Lunds vegne.
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck.

et skal være vitterligt, at Jens Mikkelsen, rådmand i Lund, på den ene
side og Bodo Bernewik, Henrik Bernewik, Johan v. Dülmen og Godeke
Bernewik på den anden var stedet for rådet og sluttede forlig på den måde,
at nævnte Jens fra Lund betalte fornævnte fire lybske borgere 100 lybske
gylden på grund af de forseelser, som borgere og rådmænd i Lund havde
gjort sig skyldige i over for samme, således som det fremgik af det åbne
brev, som disse Lundensere beseglet har givet de nævnte fire. Dette brev,
der var beseglet med tolv lundensiske segl, gav de tilbage til omtalte Jens
Mikkelsen, og således er enhver strid mellem de to parter neddysset og
bilagt. Forhandlet for rådet, på hvis befaling denne indførelse er sket.

D

1) denne og de to følgende notitser fra Niederstadtbuch står opført på en side, der som
overskrift har: I det herrens år 1351 Philip og Jakobsdag.
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1351. Omkr. 1. maj1)« Lübeck.

417

Jens Mikkelsen, rådmand i Lund, og Henning v. d. Kule kvitterer Albrecht Ossenreys testamentseksekutorer for 200 mark og for løsøre, som nænvte Albrecht havde
testamenteret sin enke Margrete.
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck.

et skal være vitterligt, at Jens Mikkelsen, rådmand i Lund, og Hen
ning v. d. Kule offentligt erkendte, at de fuldt ud har modtaget og
oppebåret 200 mark tillige med det løsøre, der var tillagt Margrete,
enke efter Albrecht Ossenrey, af samme Albrecht i hans testamente, af
Johan Veysan, Lübbert Herzog, Alwin Blomenrod, nævnte Albrechts
eksekutorer, og de erklærede med tak samme eksekutorer for kvit og fri
at være. Fremdeles at de iøvrigt ikke kan kræve noget af samme i fremtiden.

D

1) jf. nr. 416.

1351. Omkr. 1. maj1)« Lübeck.

418

Henrik Schonenberg, rådmand i Odense, og Rikard Parin, borger sammesteds,
skylder Timme Kruse i Lübeck 37 mark lybsk. (1332 23. maj slettes forpligtelsen).
Indførelse (gennemstreget) i Niederstadtbuch i Lübeck.

enrik Schonenberg, rådmand i Odense, og Rikard Parin, borger
sammesteds, skylder i fællesskab Timme Kruse 37 mark lybske penge,
at betale næste St. Hans.
Denne gæld (og) denne notits befalede mester Markvard Kakemester,
Bernhard Stekemest og hans søn Bernhard og Detlev Kruse, samme
Timmes værger, endrægtigt skulde streges og slettes i det Herrens år 1352
fredagen før pinsedag.

H

1) jf. nr. 416.

1351. 6. maj.

419

Rådmand og borgere i Ribe erklarer, at Niels Stenderup på bytinget har lovet
at skøde Markvard Konradsen, borger i Ribe, to otting jord i Fårup.
Original i rigsarkivet.

ådmændene i Ribe og de øvrige borgere sammesteds, til alle, der ser
- dette brev, hilsen evindelig med Gud.

R
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Vi gør vitterlig for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1351
fredagen efter St. Valborgs dag var en vis Niels Stenderup for os og ad
skillige andre troværdige mænd og lovede med korporlig ed uden al svig
eller list frit at tilskøde nærværende brevviser Markvard Konradsen, hans
medborger i Ribe, sine jorder på to otting i Kalvslund herred i Fårup sogn
førstkommende lørdag på Kalvslund herredsting, hvilken jord samme
Niels retmæssigt havde fået ifølge arveret efter sin hustrus moders død,
ved navn Gunnur, og han lovede at hjemle samme Markvard dette gods,
frit for krav fra hvem som helst. Givet under vort bysegl til vidnesbyrd
herom og større forvaring.
1351. 7. maj.

420

Ærkebiskop Peder af Lund bevidner Åge Rades og Jon Bings gaver til Bosjø
kloster på gods i Skeglinge.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

idnebrev udstedt af ærkebiskop Peder i Lund angående Åge Rades
og Jon Bings gave til Bosjø kloster på to gårde, hvoraf den ene ligger
i Lille Skeglinge og den anden i Store Skeglinge. Givet dagen efter Lille
St. Hans 1351.

V

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

Ærkebiskoppens brev, der udviser, at Åge Rade og Jon Bing har givet
2 gårde til Bosjø kloster, den ene i Lille- og den anden i Store Skeglinge.
Givet 1351 med 3 segl.
5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:
O

ge Rades og Jon Bings gavebrev, givet til Bosjø kloster, angående to
gårde, den ene i Lille Skeglinge og den anden i Store Skeglinge i
Frosta herred.

A

1351. 7. maj.

421

Niels Pose, prior i Bosjø kloster, forpligter sig til at holde Åge Rades og Jon
Bings årtid.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

iels Poses gavebrev (I)1) til Bosjø kloster på en halv mark penge af
dem, der var gængse i Skåne, til hver nonne, der var til stede ved hver
af de årlige messer. Givet dagen efter Lille St. Hans 1351.

N

8. maj 1351
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

iels Pose, præst og prior i Bosjø kloster, gør vitterligt, at han har
modtaget 2 gårde, som var skødet og givet fornævnte kloster for herr
Åges hustrus og datters sjæles og saligheds skyld, således som også ærke
biskoppen herr Peders brev derom klart udviser2), og disse gårdes navne er
Lilla Skeglinge og Skeglinge, men der er ikke anført noget i brevet om, i
hvilket herred de findes. Givet 1351 med 2 segl.

N

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

N

iels Poses med samtykke af det menige konvent i Bosjø udstedte gave
forpligtelse på to gårde, den ene i Lilla Skeglinge og den anden i
Skeglinge, hvilke fornævnte gårde Åge Rade og Jon Bing forærede klostret.

1) misvisende refereret, jf. ndf. og nr. 420. — 2) jf. nr. 420.

1351. 8. maj.

422

Rådet i Randers bemyndiger Peder Munk til som befuldmægtiget for Niels Peder
sen at modtage dennes arv efter afdøde Nicolaus Brun, borger i Lübeck.
Registratur i Lübeck (13. årh.).

ådet i Randers bemyndiger over for rådet i Lübeck Peder Munk til
som befuldmægtiget for Niels Pedersen, nærmeste arving efter den af
døde Nicolaus Brun, borger i Lübeck, at modtage dennes efterladte gods.
1351 8. maj.

R
423

1351. 8. maj. Slesvig.

Biskop Niels af Slesvig tilstår abbeden og klostret i Løgum det sagefald, som kaldes
helligbrøde, af alle klostrets undergivne i Slesvig stift.
Afskrift i Løgumbogen.

iels, af Guds nåde biskop af Slesvig, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at vi giver og tilstår herr abbeden og klostret i Løgum vort
sagefald, som kaldes helligbrøde, af alle deres undergivne overalt i vort
stift, idet det er vor vilje og befaling, at de med hensyn til ovennævnte
alene skal svare fornævnte abbed eller den, hvem nævnte herr abbed be-
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tror i sit og klostrets navn at inddrive nævnte sagefald. Vi forbyder også
alle vore officialer på nogen måde at befatte sig med nævnte sagefald.
Givet i Slesvig i det Herrens år 1351 søndagen efter Lille St. Hans dag.

1351. 12. maj.

424

Ivan v. Krummedige salger landsbyerne Haverkamp, Flekkeby, Holm og Gøteby
til Timme Buntsingfor goo mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

eg herr Ivan v. Krummedige, ridder, erkender og bevidner offentligt
med dette brev overfor alle dem, som hører og ser dette brev, at jeg og
mine retmæssige arvinger efter råd, under medviden af og med samtykke
fra mine arvinger, frænder og slægtninge og alle dem, hvis samtykke ret
mæssigt kræves dertil, redeligt, lovligt og retsgyldigt har solgt landsbyen
Haverkamp, Flekkeby, Holm og Gøteby til den ærlige, vise og forstandige
væbner Timme Buntsing og hans rette arvinger for ni hundrede mark i
lybske penge, som allerede helt og holdent er betalt til mig herr Ivan og
mine arvinger af Timme Buntsing og hans arvinger, med al større og
mindre domsmyndighed hertil og med alt udbytte, som kan komme deraf,
og med alt tilliggende, således som de fire landsbyer er beliggende i marker,
skove, krat og lunde, og med skovens produkter, med tofter, græsgange og
enge, med dyrket og udyrket agerland, enten det ligger på marker eller i
sumpe, eller på nyland, med vejsomme og uvejsomme steder, med vandløb,
bække, møller, søer og opstemninger, og med alle deres markeskel og af
grænsninger, sådan som de fire nævnte landsbyer er beliggende indenfor
deres markeskel, og fuldstændigt med alt udbytte, med al ejendomsret og
med alle privilegier, at have i arv evindelig og at besidde uanfægtet og frit,
således som jeg og mine forgængere — frænder eller fremmede — friest har
ejet landsbyerne. Men hvis nogen person gør retskrav gældende mod Tim
me Buntsing eller hans arvinger i de fornævnte landsbyer eller på for
nævnte ejendom, eller vil hindre dem i at overtage dem, skal jeg herr
Ivan og mine arvinger retmæssigt frigøre og befri dem herfor, hvilket vi
lover med dette brev. For at det fornævnte skal forblive varigt, fast og
usvækket, lover jeg herr Ivan Krummedige og mine arvinger, som er
hovedmand i dette, jeg Dose, hans broder, Witte Ivan, Henneke Wittekop,
Ivan Kansler, Hartvig, Markvard, og Markvards sønner Store Johan,
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Meseke, Ivan, hans fætre, som alle hedder Krummedige og er medlovere i
denne sag overfor Timme Buntsing, dennes sønner Timme, Henrik og
Klaus, og alle hans andre arvinger, og på deres vegne overfor herr Johan
og herr Lyder v. Limbæk, riddere, brødrene Hartvig og Dose, som hedder
Blok, Markvard Bardewik, Kølre og Otto Meinerstorp og Timme Bisticse
Scregele, væbnere, i troskab ved vor tro og med samlet hånd, at holde og
aldrig at bryde dette, som står skrevet her. Til fyldigere bevis, bekræftelse
og vidnesbyrd har vi hovedmænd og medlovere hængt vore segl under dette
brev, som er skrevet år 1351 efter Guds fødsel, torsdag efter den søndag, da
man mellem påske og pinse synger Jubilate.
1351. 15. maj.

425

Rådet i Nakskov beder rådet i Lübeck om at foranledige, at en sum penge, som
Godsvend, borger i Lübeck, skylder den afdøde Timme Tidemansen, borger i Randers,
udbetales til dennes arving Peder Olufsen.
Registratur i Lübeck (19. årh.).

ådet og borgerskabet i Nakskov beder rådet i Lübeck om at foranledige,
- at en pengesum, som Godsvend, borger i Lübeck, skylder afdøde
Timme Tidemansen, borger i Randers, udbetales til dennes nærmeste ar
ving Peder Olufsen.

R
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1351. 23. maj. Villeneuve.

Pave Clemens 6. forflytter biskop Didrik fra bispedømmet Sarepta til bispedømmet
Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder, biskop
Didrik af Slesvig hilsen (og apostolisk velsignelse).
Bekymret har vore tanker kredset om de farefulde byrder, de mang
foldige skader, og de store farer, det drager med sig, når kirkerne står
ledige, og derfor rækker vi gerne med virksom iver en hjælpende hånd til,
at egnede hyrder kan sættes i spidsen for de kirker, der er ladt i enkestand,
og til, at omsigtsfulde tjenere kan udpeges, ved hvis beskyttelse samme
kirker kan støttes, og ved hvis gunst de kan styrkes, så at de med Guds
bistand kan tiltage i forjættet og lykkelig vækst. Vi gør dette alt efter, hvad
tid og beskaffenhed kræver, og som stedets tarv tilråder, snart ved lovlig
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beskikkelse, men stundom ved en passende forflyttelse. I sin tid, medens
biskop Henrik af Slesvig — salig ihukommelse — forestod styret af kirken
i Slesvig, og da vi ved det apostoliske sædes forsorg agtede at sætte en egnet
person i spidsen for samme kirke ved indtrædende ledighed, reserverede vi
ved den lejlighed særligt beskikkelsen af denne kirke for vor bestemmelse
og rådighed, idet vi erklærede det for ugyldigt og magtesløst fra da af, om
nogen med nogen som helst myndighed med eller uden viden herom skulde
forsøge at handle anderledes i denne sag. Men senere, da fornævnte kirke
blev berøvet sin hyrdes trøst, idet samme Henrik for nylig lukkede sine
øjne uden for den romerske kurie, og da vi ved troværdig indberetning
havde erfaret denne ledighed, lagde vi med faderlig og omsorgsfuld iver
vægt på en hurtig og lykkelig beskikkelse af denne kirke i Slesvig, for at
den ikke skulde udsættes for en lang ledigheds ubehageligheder, den kirke,
med hvilken ingen uden vi denne gang kan befatte sig, idet ovennævnte
reservation og bestemmelse lægger sig hindrende i vejen. Da vi nu ønskede,
at den person, som står i spidsen for samme kirke, skal have indsigt, vilje
og evne til at skærme den for fortræd og modgang og bevare den i dens
rettigheder, ja endog forøge dem, har vi efter omhyggeligt at have over
vejet sagen med vore brødre1), omsider rettet vor tankes blik mod Dig,
dengang biskop af Sarepta2), idet vi har overvejet de store dyder og for
tjenester, hvormed den guddommelige nåde mangfoldigt har prydet Din
person, og betænkt, at Du, som hidtil på nyttig vis har forestået styret af
kirken i Sarepta, med Herrens hjælp vil vide og evne at lede cg styre
nævnte kirke i Slesvig på nyttig og lykkelig vis. Idet vi derfor på frelsebringende og nyttig måde agter at drage omsorg såvel for samme kirke i
Slesvig som for Herrens hjord sammesteds, løser vi Dig på fornævnte
brødres råd og af apostolisk magtfuldkommenhed fra det bånd, hvormed
Du bandtes til denne kirke i Sarepta, som Du da forestod, og vi forflytter
Dig til fornævnte kirke i Slesvig og sætter Dig i spidsen for den som biskop
og hyrde, idet vi fuldstændigt overlader Dig omsorgen for og styret af
denne kirke i Slesvig såvel i åndelige som i timelige anliggender, og idet
vi giver Dig uindskrænket tilladelse til at forflyttes til fornævnte kirke i
Slesvig, og vi håber med Gud, at kirken i Slesvig ved Din ivrige flid og
frugtbare indsigt vil blive ledet og styret på nyttig og heldig vis og modtage
heldbringende tilvækst. Derfor pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk
brev, at Du med vor velsignelses nåde skal begive Dig til fornævnte kirke
i Slesvig, at Du skal påtage Dig på vanlig vis at drage omsorg for den, og
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at Du dersteds ved ordets og gerningens lære skal oplyse den Herrens
hjord, som er Dig betroet, således at nævnte kirke i Slesvig kan fryde sig
over at være betroet en forstandig styrer og en dygtig leder, og Dit gode
rys virak ved Dine rosværdige handlinger kan brede sig vidt, og Du selv
foruden evig gengældelses løn derved til overmål kan gøre Dig fortjent til
vor velvillige nåde. Givet i Villeneuve i Avignon stift den 23. maj i vort
tiende pontifikatsår.
1) d.v.s. kardinalerne. — 2) titulærbispedømme i Syrien.
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1351. 23. maj. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger kapitlet i Slesvig at vise biskop Didrik lydighed og
ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Slesvig
hilsen (og apostolisk velsignelse).
Bekymret o.s.v. indtil tilvækst1). Derfor pålægger vi Eder alle ved apo
stolisk brev, at I ydmygt skal se hen til samme biskop som fader og hyrde
for Eders sjæle, at I skal vise ham skyldig og hengiven lydighed og ærbødig
hed, og at I fromt skal modtage hans frelsebringende påmindelser og pålæg
og beflitte Eder på virkningsfuldt at opfylde dem. I modsat fald vil vi
stadfæste den dom, som samme biskop på gyldig vis måtte fælde mod de
genstridige, og med Guds hjælp lade den overholde ubrydeligt, indtil
passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 426..
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1351. 23. maj. Villeneuve.

Pave Clemens 6. pålægger gejstligheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Didrik
lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner, gejstligheden i Slesvig stad og
stift hilsen (og apostolisk velsignelse).
Bekymret har vore tanker o.s.v. (--------- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 426. — 2) for de forkortede formler se nr. 427.
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Pave Clemens 6. pålægger menigheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Didrik
lydighed og ærbødighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner, menigheden i Slesvig stad og
stift hilsen (og apostolisk velsignelse).
Bekymret har vore tanker o.s.v. indtil tilvækst1). Derfor pålægger vi
Eder alle ved apostolisk brev, at I fromt skal tage imod samme biskop som
fader og hyrde for Eders sjæle, og at I skal omfatte ham med tilbørlig
hædersbevisning og ydmygt give agt på hans frelsebringende påmindelser
og pålæg, således at han kan glæde sig over at have fundet hengivne sønner
i Eder, og I som følge deraf en velvillig fader i ham. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 426.
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Pave Clemens 6. pålægger alle Slesvigkirkens vasaller at vise biskop Didrik tro
skab ogyde ham sædvanlig tjeneste.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner, alle Slesvigkirkens vasaller
hilsen (og apostolisk velsignelse).
Bekymret har vore tanker o.s.v., indtil tilvækst1). Derfor pålægger vi
Eder alle ved apostolisk brev, at I skal omfatte fornævnte biskop Didrik
med tilbørlig hædersbevisning og bestræbe Eder for fuldt ud at vise ham
sædvanlig troskab, lige som I desuden skal svare ham de sædvanlige tjene
ster og afgifter, som I er skyldige. I modsat fald vil vi stadfæste den dom
eller straf, som samme biskop på gyldig vis måtte fælde eller fastsætte mod
de genstridige, og vi vil med Guds hjælp lade den ubrydeligt overholde,
indtil passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 426.

1351. 23. maj. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskop Peder af Lund at yde biskop Didrik af Sles
vig støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

23. maj 1351
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å samme måde1) til vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund
hilsen (og apostolisk velsignelse).
Det befordrer Din frelse og fremmer Dit ry, hvis Du med blikket vendt
imod Guds nåde, omfatter gejstlige personer og især dem, der er udstyret
med biskoppelig værdighed, med gunstig beskyttelse og nådig gunst. I sin
tid, medens o.s.v. indtil tilvækst1). Da Din gunst nu vides at være såre
nyttig for samme biskop, og at tjene til, at han lettere kan have frem
gang med hensyn til den ham betroede omsorg for kirken i Slesvig, retter
vi en indtrængende bøn og opfordring til Dig, broder, idet vi ved apo
stolisk brev pålægger Dig, at Du af ærbødighed for os og det apostoliske
sæde vil have samme biskop og den ham betroede kirke, der er under
kastet Dig i kraft af ærkebiskoppelig ret, indtrængende anbefalet, og at
Du skal omfatte ham med Din gunstige beskyttelse for at forøge og bevare
samme kirkes rettigheder, således at han ved Din nådige hjælp på nyttig
vis kan vise sig gavnlig i det ham betroede styre af samme kirke i Slesvig,
og Du derved til overmål kan gøre Dig fortjent til Guds miskundhed og
nævnte sædes velvilje. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 426.
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1351. 23. maj. Villeneuve.

Pave Clemens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han har forflyttet biskop
Didrik fra Sarepta til bispedømmet Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks be
rømmelige konge, hilsen (og apostolisk velsignelse).
Verdslige fyrster erhverver sig Guds nådes løn og den menneskelige
ros’ lovprisning, hvis de yder kirkernes foresatte og særlig dem, der forestår
styret af domkirkerne, tilbørlig ære. I sin tid, medens o.s.v. indtil tilvækst1).
Da kongelig gunst nu vides at være såre gavnlig for samme biskop og at
tjene til, at han lettere kan have fremgang i udøvelsen af forvaltningen af
nævnte kirke i Slesvig, retter vi en indtrængende bøn og opfordring til
Eder, høje konge, om, at I af ærbødighed for os og det apostoliske sæde vil
have samme biskop og den ham betroede kirke indtrængende anbefalet
og vise Eder gunstig og nådig mod samme, hvad angår forøgelse og be
varelse af deres rettigheder, hver gang en lejlighed frembyder sig, således
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at samme biskop, støttet af Din hjælp, høje konge, kan have held med sig
ved Guds nådige bistand i udførelsen af det ham betroede styre af for
nævnte kirke, og Du derved høste det evige liv som belønning og passende
taksigelse fra vor side. Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 426.

1351. 25. maj.

433

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten fritager rådmand og borgere i Slesvig
for alle beder og tynger i seks år.
Original på Gottorp.

enrik og Klaus, af Guds nåde grever af Holsten og Stormarn, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det skal være klart for alle, og erklærer offentligt med dette
brev, at vi giver og tilstår vore elskede rådmænd og borgere i staden
Slesvig fuldstændig frihed for enhver art af beder og uretmæssige tynger på
grund af det store tab, som de — o, ve — har lidt ved ildebrand, og denne
frihed skal vare ubrydeligt fra førstkommende pinsedag og seks år derefter,
idet vi fast og strengt forbyder alle vore fogeder og officialer, at nogen på
nogen måde plager eller fortrædiger disse rådmænd og borgere i modstrid
med denne nådesbevisning, som vi har bevilget dem, såfremt han ønsker
at bevare vor nåde. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1351 på biskop Urbans dag.

H
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Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg slutter overenskomst med hertug Erik 2. den
yngre af Sachsen i anledning af krigen mod grev Otto af Schwerin. Kong Valdemar 4.
Atterdagskal træffe afgørelse i en række spørgsmål i forbindelse hermed.
Original på Gottorp.

i Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, herre i Stargard og
i Rostock, erkender og bevidner offentligt, at vi har truffet aftale med
vor onkel hertug Erik den yngre af Sachsen på sådan måde: For det første
med hensyn til krigen mod greverne af Schwerin, så skal vi, når vi vil drage
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hen foran og belejre grevernes slotte, fjorten dage forinden underrette vor
onkel af Sachsen om krigstogtet. Og skulde en af os trænge til den anden (s
hjælp), så skal den ene uden argelist give den anden følge med stærkest
mulig styrke, når denne sender ham bud derom. Fremdeles skal vi ikke
slutte fred eller forhandle med greverne af Schwerin, medmindre det sker
med vor onkel af Sachsens samtykke. Hvis endvidere vor onkel af Sachsen
og vi opnår nogen fordele i slotte, som vi vinder fra greverne eller på hvad
måde vi får dem, så skal vi overtage de to trediedele af slottene, og dem
skal vi overdrage til herr Benedikt v. Ahlefeld og herr Raven Barnekow,
og vor onkel af Sachsen skal overtage een trediedel af slottene, og den skal
han overdrage til herr Eggert v. Krummesse. Og hvordan vi skal forholde
os over for vor onkel af Sachsen med hensyn til fordele, som vi får af
fanger efter denne dag, og med hensyn til greven af Schwerin1), som
vi holder i fangenskab, det skal stå til den afgørelse, som vor herre kongen
af Danmark træffer mellem os derom. Fremdeles skal det med hensyn til
de len i grevskabet Schwerin, som det tilkommer vore onkler Erik og hertug
Albrechts børn at bortgive som len2), stå til vor herre kongen af Danmark,
hvordan de skal sikre os og vor broder i ophævelsen af lensforholdet3).
Ligeledes skal de efter kongens kendelse oplade lenene, efter at vi er for
ligte, og når og hvor vi og vor broder eller vi alene kræver det. Fremdeles,
hvis vor onkel hertug Rudolf eller hans børn rejser krav på lenene, skal de
efter bedste evne hjælpe os med at afbøde kravene. Med hensyn til alle
disse nævnte punkter skal vor herre kongen have magt til at forlige os
mindeligt eller ved retsafgørelse. Og når vor herre kongen kræver det, skal
vi tilstille ham vor redegørelse skriftligt inden fire uger derefter. Hvis der
efter denne tid opstår nogen form for tvedragt mellem os og vore fornævnte
onkler, skal det også stå til vor herre kongen lige som før. Og hvis vor
herre kongen dør før forliget, hvad Gud forbyde, så skal vi på begge sider
forblive uantastede i vor ret. Alle disse fornævnte punkter lover vi at holde
på vor tro, stedse og fast, og med os lover vor broder hertugen, ridderne
Johan v. Piessen, Albrecht Barnekow, Raven Barnekow, Detlev Negendanke, Henrik Stralendorf, væbnerne Bernhard Alkun, Klaus Parkentin
og Fikke Moltke, over for vor onkel hertug Erik, ridderne Eggert v. Krum
messe, Detlev Parkentin, Markvard Schotze, Gebhard Schacke, Otto
Wakkerbart, væbnerne Hartvig Zabel, Hartvig v. Ritzerow, Henrik Scha
cke og Fikke v. Hitzacker. Dette brev er givet og skrevet i Nykøbing år
1351 efter Guds fødsel aftenen før Vor Herres himmelfart, og vi har til
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yderligere vidnesbyrd ladet dette brev bekræfte med vore segl og vore for
nævnte medloveres segl.
i) Otto i. af Schwerin. — 2) hertug Erik af Sachsen-Lauenburg og hans fætre af
Sachsen-Mölln-Bergedorf, sønner af Albrecht 4. (f 1344) sad inde med lensoverhøj
heden over grevskabet Schwerin. — 3) 1349 var grev Nicolaus 2. af Schwerin afgået
ved døden, hans to brodersønner Nicolaus 3. og Otto 1. gjorde krav på arven efter
ham; det samme gjorde hertug Albrecht af Mecklenburg i kraft af en arveoverenskomst med Nicolaus 2., jf. W. Strecker, Die äussere Politik Albrechts II von Meck
lenburg, 76.

1351. 29. maj. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. pålægger dekanen ved kirken i Güstrow og kantorerne ved kir
kerne i Slesvig og Lübeck at indføre kanniken Niels Ab salonsen som domprovst
i Lund.
Afskrift i de pavelige kopib øger1).

il vore elskede sønner (Lambert), dekan ved kirken i Güstrow, Kammin
stift, (Eggert), kantor ved kirken i Slesvig, og (Henrik), kantor ved
kirken i Lübeck, hilsen.
De retskaffenhedens fortjenester og dyder, om hvilke der for os aflægges
troværdige vidnesbyrd til fordel for vor elskede søn Niels Absalonsen, kannik
i Lund, bevæger os med god grund til at vise ham nådig gavmildhed. Vor
elskede søn Anders Nese, der sidder inde med sognekirken i Mellby, Lund
stift, har for nogen tid siden fået provstiet ved kirken i Lund overdraget
på kanonisk vis og er kommet i ukæret besiddelse deraf, hvorefter han i et
år og mere faktisk har siddet inde med og besiddet både dette og nævnte
sognekirke samtidig, idet han har nydt frugterne af samme, hvilket er sket
efter og i modstrid med den konstitution, som begynder: Forbandet2),
som vor forgænger — salig ihukommelse — pave Johannes 22. har udstedt.
Da nu dette provsti for tiden står ledigt, og vi betænker, at ingen uden
vi, hvis det forholder sig som nævnt, denne gang kan råde over nævnte
provsti, fordi vor nævnte forgænger ved nævnte konstitution har reserveret
alle digniteter, personater og officier med flere kirkelige beneficier, som
ifølge samme konstitution nogetsteds måtte blive ledige, for sin og det
apostoliske sædes besættelse og disposition, hvorfor vi fra nu af erklærer det
for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed
med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne
sag, og da vi ønsker yderligere at ære nævnte Niels i nævnte kirke i Lund,

T
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hvor han er kannik, og vise ham vor nåde under hensyn til hans fornævnte
fortjenester, pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I eller
blot to eller een af Eder personligt eller ved een eller flere andre, når I har
stævnet nævnte Anders og andre, som stævnes bør, og fundet, at oven
nævnte støtter sig på sandheden, med vor myndighed skal tildele og over
drage samme Niels fornævnte provsti, der som nævnt står ledigt, med alle
dets rettigheder og tilliggender, også hvis det på anden vis skulde være
reserveret for nævnte sædes disposition. I skal indføre ham eller hans
befuldmægtigede i hans navn i korporlig besiddelse af fornævnte provsti
med dets rettigheder og tilliggender og forsvare ham efter indførelsen efter
at have fjernet nævnte Anders og enhver anden uretmæssig besidder der
fra, og I skal sørge for, at samme Niels eller hans befuldmægtigede i hans
navn tilstedes til dette provsti i nævnte kirke i Lund efter gældende sæd
vane, samt sørge for, at alle frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og
oppebørsler af nævnte provsti svares ham fuldt ud, lige som I skal tugte
de genstridige med vor myndighed uden appel, uanset alle bestemmelser
og sædvaner i kirken i Lund, der strider herimod, selv om de er bekræftede
med ed, apostolisk stadfæstelse eller enhver anden bekræftelse, eller uanset
om nogen af nævnte sæde (---------)3) provision på digniteter, personater
eller officier ved samme Lundekirke, eller almindeligt brev (---------)3)
Det er nemlig vor vilje, at nævnte Niels frem for alle disse skal have for
trinsret til at opnå nævnte provsti, uden at der derved må gøres nogen
indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater, officier
og beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærvær
dige broder, ærkebiskop (Peder), eller vore elskede sønner, kapitlet i Lund,
eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget
af nævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision
af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, at de fremdeles ikke skal
kunne underlægges interdikt, suspension eller banlysning, og at dignite
ter, personater, officier eller andre kirkelige beneficier ved samme Lunde
kirke, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, pro
vision eller al anden rådighed (-------- )3) omtalte sted; (vor overdragelse
gælder også), hvis nævnte Niels ikke har været til stede for at aflægge den
sædvanlige ed på hvad angår nævnte provsti at ville overholde Lunde
kirkens bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en
egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til kirken, gør det
i egen person, eller uanset, at samme Niels besidder kanonikat og præbende
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ved nævnte kirke i Lund. Vi erklærer det derfor, hvad det også er,
for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed
med eller uden viden herom hidtil måtte have forsøgt eller i fremtiden
måtte forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet i Villeneuve i Avig
non stift den 29. maj i vort tiende pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipl.Dan. — 2) Extra
vagantes Johannis XXII tit. III De praebendis et dignitatibus. Bullen Exécra bilis er
udstedt 1317 19. november. — 3) for de forkortede formler se nr. 142.

1351. 29. maj.

436

Rådet i Ribe beder rådet i Lübeck om, at det efterladte gods efter Aleke, enke efter
Henneke Redegæld, må blive udleveret til hendes søn Pilgrim.
Registratur i Lübeck Staatsarkiv (20. årh.)

ådet i Ribe anmoder rådet i Lübeck om at lade udlevere det efterladte
. gods efter Aleke, Henneke Redegælds enke, til hendes søn Pilgrim,
som samtidig har fuldmagt for sin søster.

R

1351. 31. maj.

437

Optegnelse om, at biskop Didrik af Slesvig har lovet at betale resten afforgænge
rens servispenge foruden sine egne.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

ævnte dag1) anerkendte herr biskop Didrik af Slesvig i kirkeprovinsen
Lund over for det apostoliske kammer ralevis at skulle betale 330
guldfloriner som en del af det commune servitium2), som herr Henrik,
hans forgænger, havde lovet, men ikke betalt, foruden de gængse fem servitier3). Fremdeles lovede han som sit commune servitium at betale 1000
gylden og de fem gængse servitier til de nærmest ovenfor fastsatte termi
ner4), og med mindre o.s.v., og han aflagde ed o.s.v.5).

N

1) d.v.s. 31. maj 1351. — 2) jf. DRB 2 rk. IV nr. 305 note 2. — 3) jf. DRB 2. rk. IV
nr. 305 note 3. — 4) d.v.s. halvdelen af forgængerens til førstkommende påskedag, den
anden halvdel til juledag, og halvdelen af hans eget til den derefter kommende St. Mik
kelsdag og halvdelen til den derefter kommende St. Hansdag. — 5) jf. DRB 2. rk. X nr.
217 note 3.

Nr. 438
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1351. 2. juni. Onsjø herredsting.

438

Tingsvidne om, at Peder Askebrænder sælger sit gods i Hassle til Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

ingsvidne udstedt af Sune, kaldet Redesvend, foged i Onsjø herred, og
flere andre fornemme mænd, at en mand ved navn Peder Askebræn
der skødede eller bortsolgte alt sit gods i Hassle i Stehag sogn til Bosjø
kloster. Givet ottendedagen efter Kristi himmelfart 1351.

T

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

t brev, der lyder, at hæderlig mand, kaldet Peder Askebrænder, har
solgt, skødet og afhændet alt sit gods i Hassle i Stehag sogn i Onsjø
herred til Bosjø kloster, hvilket brev fornævnte Peder stadfæstede og be
kræftede med sit eget og de hæderlige mænd, Sune Redesvends og Åge
Nielsens segl. Givet 1351.

E

1351. [Omkr. 2. juni?]. Onsjø herredsting.

439

Tingsvidne af Onsjø herredsting om, at Peder Askebrænder har solgt sin gård i
Hassle til kantoren i Lund.
Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

idnesbyrd, som Peder Askebrænder har fået af Onsjø herreds tingmænd, at han har skødet og afhændet sin gård, kaldet Hassle, i Stehag
sogn til kantoren i Lund1)- Givet 1351.

V

1) muligvis en ukorrekt registrering af nr. 438.
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1351. 3. juni. Roskilde.

Romeld, enke efter Lars Jonsen, sælger sin syvendedel af en gård og et stenhus i
St. Olai sogn i Roskilde til herr Niels Jensen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel.
Original i den arnemagneanske samling.

omeld, enke efter Lars Jonsen, til alle, der ser dette brev, hilsen evin. delig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i form af retmæssig afhændelse har solgt og tilskødet

R
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den hæderlige mand, nærværende brewiser herr Niels Jensen, kannik i
Roskilde og provst i Østersyssel, min fulde syvendedel af en gård og af et
stenhus opført i samme i St. Olai sogn i Roskilde, inden for alle gårdens
fire grænseskel og beliggende øst for de seks præbenders gård, hvilken part
af gård og stenhus jeg ifølge arveret fik efter en vis Peder Mortensens død,
og med dette brev erkender jeg ganske og aldeles at have fået fuld betaling
for samme; jeg forpligter derfor mig og mine arvinger til at fri og hjemle
samme herr Niels og hans arvinger min fornævnte fulde part af gård og
stenhus som ovenfor anført for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd
herom er mit segl tillige med segl tilhørende den gode mand Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, hængt under dette brev. Givet i Roskilde i
det Herrens år 1351 fredagen efter ottendedagen efter Kristi himmelfart1).
1) jf. nr. 275, 282 og 441.

1351. 3. juni. Roskilde.

441

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at fru Romeld, enke efter Lars Jonsen, på
hans retterting har solgt sin syvendel af en gård og et stenhus i St. Olai sogn i
Roskilde til herr Niels Jensen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel.
Original i den arnemagneanske samling.

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 vitterligt for alle, at fru Romeld, enke efter Lars
Jonsen, var til stede på vort retterting, hvor hun i form af retmæssig af
hændelse solgte og tilskødede nærværende brevviser herr Niels Jensen,
kannik i Roskilde og provst i Østersyssel, sin fulde syvendedel af en gård
og af et stenhus opført i samme i St. Olai sogn i Roskilde, inden for alle
gårdens fire grænseskel og beliggende øst for de seks præbenders gård,
hvilken part af gård og stenhus hun ifølge arveret fik efter en vis Peder
Mortensens død, og hun erkendte at have fået fuld betaling for samme.
Desuden forpligtede hun sig og sine arvinger til at hjemle og fri samme for
nævnte herr Niels og hans arvinger sin fornævnte fulde part af gård og
stenhus som ovenfor anført for krav fra hvem som helst. Givet i Roskilde
i det Herrens år 1351 fredagen efter ottendedagen efter Kristi himmelfart
med Niels Jensen af Keldebæk som vidne1)-

V

1) jf. nr. 275, 282 og 440.
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Nr. 442

442

280

1351. 4. juni. Onsjø herredsting.

Tingsvidne af Onsjø herred om, at Jens Gødesen, kaldet Gal, har skødet sit gods
i Röinge til Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

ornemme mænds vidnesbyrd, som indeholder et skødebrev udstedt af
Jens Gødesen, kaldet Gal, til Bosjø kloster, på alt hans gods i Röinge
i Stoby sogn. Givet dagen før pinse 1351.

F

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

remdeles et skødebrev afJens Gødesen til Bosjø kloster på en gård kaldet
Röinge, hvilket køb nogle velbyrdige mænd har bevidnet. Givet 1351.

F

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

t brev, der lyder på, at Jens Gødesen, kaldet Gal, har solgt, skødet og
afhændet sin gård Röinge i Stoby sogn til Bosjø kloster, og til stad
fæstelse af dette købebrev har fornemme mænd hængt deres segl under.
Givet 1351 pinsedag med 6 segl.

E

4. Udtog af Skånebrevene om fogeders navne:

(^une kaldet Redesvend, foged i Onsjø herred.

443

1351. 4. juni.

Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn bevidner, at brødrene Wulf og Otto Smal
sted salger gården Voorde (i Holsten) til Klaus, kaldet Spliet, også kaldet
Mosegård, på den betingelse, at han skal udrede syv mark årligt til provsten og
det menige konvent i Neumünster-Bordesholm af den til gården hørende mølle.
Afskrift hos Westphalen.

444

1351. Omkr. 5. juni1)*

Johan Schotte skylder Henrik Bernstert, hans udsending i Skåne, 34 mark til
nedsaltning af sild.
Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck.
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ohan Schotte skylder Henrik Bernstert, hans tro udsending til landet
Skåne, 54 mark penge, så snart han kan salte sild, d.v.s. til at fremskaffe
salt og til at nedsalte sild i salt, at betale..... 2).

J

1) notitsen er den sjette på en side, der som overskrift har 1351 i pinsen. — 2) terminen
mangler.

1351. 6. juni. Slagelse.

445

Kong Valdemar 4. Atterdag giver Heineke, Jens Påskes svigersøn, låsebrev på tre
fjerdedele af Årslev mølle og en toft sammesteds.
Afskrift i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Heineke, Jens
Påskes svigersøn, tre fjerdedele af Årslev mølle og en toft sammesteds med
deres tilliggender, som er pantsat til samme Jens Påske af Gregers Pedersen
og ikke indløst, men senere tildømt samme Heineke ved vore fire breve,
og i hvis korporlige besiddelse han ligeledes er indført på lovlig vis ved
gode mænd; vi tildømmer ham samme, at råde frit over, indtil de på
lovlig vis indløses af ham, idet vi sætter evindelig tielse på denne sag, og
idet vi forbyder, at nogen i fremtiden hindrer og forulemper ham med
hensyn til nævnte gods. Givet i Slagelse under vort segl i det Herrens år
1351 mandagen efter pinse med Niels Jensen af Keldebæk, vor Justitiar,
som vidne.

V

1351. 7. juni. Slagelse.

446

Kong Valdemar 4. Atterdag giver Rikulv, prior i Antvorskov, låsebrev på en til
ham pantsat gård i Glumsø.
Afskrift i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser, herr broder Rikulv,
prior i Antvorskov, en gård i Glumsø, som er pantsat til ham på vort
retterting af broder Jens Olufsen og ikke indløst — denne gård havde for
nævnte broder Jens tidligere i mere end tre år i ukæret og fredelig besiddelse
— og som senere på lovlig vis er tildømt fornævnte herr prior ved vore fire

V
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breve, og i hvis korporlige besiddelse han ligeledes på lovlig vis er blevet
indført ved gode mænd; vi tildømmer ham samme, at råde frit over, indtil
den på lovlig vis indløses fra ham, idet vi sætter evindelig tielse på denne
sag, og idet vi forbyder, at nogen for fremtiden på nogen måde hindrer
eller forulemper ham med hensyn til nævnte gård. Givet i Slagelse under
vort segl i det Herrens år 1351 tirsdagen efter pinse med Niels Jensen af
[Keldebæk], vor Justitiar, som vidne.
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1351. 14. juni. Froste herredsting

Tingsvidne af Frosta herred om, at Jens Korne har skødet gården Håggenås til
Bosjø kloster.
1. Skånebrevsfor tegnels en:

idne udstedt af Åge Bodulvsen, foged i Frosta herred, og andre velbyr
dige mænd angående Jens Kornes skødebrev til Bosjø kloster på en
gård, kaldet Håggenås i Fulltofta sogn. Givet dagen før martyrerne St.
Vitus’ og St. Modestus’ dag 1351.

V

2. Udtog til Skånebrevsfortegneisen:

idnebrev udstedt af nogle velbyrdige mænd angående Jens Kornes
skødebrev til Bosjø kloster på hans gård Håggenås i Fulltofta sogn.
Givet 1351.

V

5. Udtog i Skånebrevsfortegneisen:

ens, kaldet Korne, solgte og skødede sin gård i Håggenås, beliggende i
Fulltofta sogn, til Bosjø kloster, hvilket brev er givet 1351 med 5 segl.

J

4. Udtog i Skånebrevsfortegnelsen om fogeders navne:
O

^^^ge Bodulvsen, foged i Frosta herred 1351.

448

1351. 15. juni.

Ærkebiskop Fromhold af Riga vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1294
9. oktober.
Original i Lübeckarkivet.
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romhold, af Guds nåde den hellige Rigakirkes ærkebiskop, til alle, der
får dette brev at se, hilsen med Gud og til kendskab om nedenforanførte.
I skal vide, at vi har set og hørt et brev af den stormægtige fyrste og
høje herre, herr Erik, de Danskes og Venders konge og hertug af Estland,
blive oplæst, hvilket var ustunget, uskrabet og ubeskadiget i enhver hen
seende og under hans vedhængende hele segl og af nedenfor skrevne
ordlyd. Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB
II4 nr. 143). Derfor har også vi ovennævnte ærkebiskop til vidnesbyrd om
denne vor vidimering ladet dette brev bestyrke med vort vedhængte segl
i det Herrens år 1351 dagen før Kristi legemsdag.

F

1351. 15. juni.

449

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemars brev af 1341 13. juli
(DRB III1 nr. 186).
Original i Liibeckarkivet (ikkeforefundet efter krigen).

1351. 16. juni.

450

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1234 g. okto
ber1).
Original i Liibeckarkivet.

ertram, af Guds nåde den lybske kirkes biskop, til alle, der får dette
brev at se, hilsen med Gud og til underretning om sandheden af det
nedenforanførte.
I skal vide, at vi har set og hørt et brev af den stormægtige fyrste og høje
herre, herr Erik, de Danskes og Venders konge og hertug af Estland, blive
oplæst, hvilket brev var ustunget, uskrabet, ubeskadiget i enhver henseende
og aldeles frit for enhver mistanke, under hans vedhængende hele segl og
af nedenfor skrevne ordlyd. Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge (o.s.v. = DRB. II 4 nr. 143). Derfor har også vi ovennævnte biskop
til vidnesbyrd om denne vor vidimering ladet dette brev bestyrke med vort
vedhængte segl i det Herrens år 1351 på Kristi legemsdag.

B

1) der findes yderligere 2 udaterede vidisser af samme brev, udstedte af kapitlet og
af dominikanerne og franciskanerne i Lübeck.
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1351. 18. juni. Naset.

Kong Magnus af Sverige bekræfter, at hans tidligere gave på gods i Nåttraby sogn
til Våxjo bispestol også omfatter godset i Mjovik.
Vidisse i rigsarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da nogle, efter hvad vi har hørt, undertiden rejser tvivl om, hvorvidt vi
har overladt vort gods i Mjovik i Nåttraby sogn, som vi på fordelagtig
måde har erhvervet af Frænde Botmarsen, til kirken i Våxjo til fordel
for bispebordet, sammen med vort gods i Nåttraby, som det støder op til,
skal vi med dette brev til opklaring af denne nagende tvivl meddele alle,
hvem det angår eller vil kunne angå, at vi til fornævnte Våxjo kirke til
fordel for dets bispebord som ovenfor nævnt har skænket, overladt og op
ladt fornævnte gods i Mjovik tillige med nævnte gods i Nåttraby til evig
ejendom og besiddelse og med ganske de samme betingelser og privilegier,
selv om det muligvis, som det siges, ved skødesløshed ikke blev optaget og
udtrykt i vort brev1) dengang. Intet menneske må hindre den, der til en
hver tid er biskop i Våxjo, i besiddelsen af nævnte gods i Mjovik eller for
ulempe ham på nogen som helst måde, såfremt han ønsker at undgå vor
kongelige straf. Givet i Nåset nær Sodertålje lørdagen før ottendedagen
efter Kristi legemsdag i det Herrens år 1351.

M

1) jf. DRB. III 2 nr. 397.

452

1351. 25. juni. Lund.

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at Josef Bodulvsen, kannik i Lund, på den
afdøde kannik i Lund herr Peder af Nims vegne har skødet en gård i Gummarp til
Lundekirkens bygningsfond for de 16 mark penge, som denne skyldte bygningsfondet.
Original i det svenske rigsarkiv.

eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1351 dagen efter St. Hans var den gode
mand herr Josef Bodulvsen, vor kannik i Lund, personligt for os i Lund i det
kapel, vi har bygget for den hellige Anna i vor Lundekirkes sydkor, og som
erstatning for 16 mark penge, som afdøde herr Peder af Nim, salig ihu-

P
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kommelse, vor kannik i Lund, i sin tid havde været Lundekirkens byg
ningsfond skyldig, oplod han på nævntes vegne en gård i Gummarp i
Harlosa sogn, som hvert år betaler 16 ørtug penge i skyld, til herr Bennike,
kannik ved nævnte Lundekirke og forstander for sammes bygningsfond,
ligesom han overdrog og skødede den i hans skød med virning og alle andre
tilliggender dertil, at besidde med rette evindelig til fornævnte Lundekir
kes bygningsfond. Til vidnesbyrd om denne skødning har vi ladet vort segl
hænge under dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og sted.

1351. 26. juni.

453

Johan, guardian, og konventet for franciskanerne i Rostock vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1328 25. juli.
Original i Rostockarkivet.

ristoffer, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, (o.s.v. = DRB
. 2. rk. X nr.39). Og vi, fornævnte1) broder Johan og det menige kon
vent, har i det Herrens år 1351 på de hellige martyrer Johannes og Paulus’
dag ladet vore segl hænge under dette brev til klarere vidnesbyrd om, at
vi har set og hørt dette.

K

1) spor af forskellige bogstavers nedstreger i originalens øverste kant viser, at brevet
er klippet ud af en pergamentrulle, der øjensynligt har indeholdt flere vidimationer.

1351. 27. juni. Stralsund.

454

Hertugerne Bugislav 3., Barnim 4. og Vartislav 5. af Pommern fritager kong
Valdemar 4. Atterdag for den dom, han skulde fælde mellem hertugerne og hertug
Albrecht 2. af Mecklenburg.
Original i rigsarkivet.

i brødrene Bugislav, Barnim og Vartislav af Stettin, af Guds nåde
hertuger over Venderne, Kassuberne og Pommeranerne, fyrster af Ry
gen, erkender og gør vitterligt med dette nærværende brev, at vi af fri vilje og
gerne og uden nogen bebrejdelse løser og fritager kong Valdemar af Dan
mark, vor herre og kære onkel1) fra den voldgiftskendelse og dagtingning,
som han havde påtaget sig, mellem hertugen af Mecklenburg på den
ene side og os på den anden side. Vidner er den ærværdige herre Johan,
biskop ved kirken i Kammin, og den mægtige og ædle herre Erik, hertug
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af Sachsen, brødre, friherre Albrecht v. Hackeborn, herr Bernhard, dom
provst i Kammin, Sigfred Lode, Nicolaus Troye, Rudolf den ældre v.
Neuenkirchen, Arnold Kelner, Wedege Buggenhagen, riddere og rådgivere.
Givet i Stralsund år 1351 efter Guds fødsel om mandagen efter St. Johan
nes Døberens dag under vore, Bugislavs og Barnims, segl.
1) hertugernes fader, Vartislav 4., var broder til kong Valdemars moder Eufemia.

1351. 7. juli. Lübeck.

455

Henrik Vogt, kannik i Slesvig og provst i Vidå, hans brødre Detlev og Meinrik
Vogt og Johan Morneweg sælger landsbyen Grosstimmendorf til Frederik Kalenberg
i Lübeck for 200 mark lybsk.
Afskrift i Oldenburgarkivet.

i Henrik Vogt, kannik ved kirken i Slesvig og provst i Vidå i nævnte
Slesvig kirke, og Detlev og Meinrik Vogt, brødre og sønner afog rette
arvinger efter afdøde Otto, salig ihukommelse, foged hos nonnerne i klo
stret St. Johannes Evangelisten i Lübeck, og desuden Johan Morneweg,
søn af Herman Morneweg, from ihukommelse, borgmester i Lübeck, til
alle, der får dette brev at se eller høre, og til alle, hvem det vedkommer
eller kan vedkomme, på hvilken måde aftalen om nedenforanførte salg
er truffet, hilsen med Gud..... Givet og forhandlet i Lübeck i det Herrens
år 1351 den 7. juli.....

V
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1351. 11. juli. Avignon.

Pave Clemens 6. overdrager Arnold Niendorp kanonikat, præbende og ærkedegneembedet ved kirken i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Arnold Niendorp, kannik og ærkedegn ved kirken i
Slesvig, hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds øvrige fortjenester,
om hvilke der aflægges rosværdigt vidnesbyrd overfor os, bevæger os til
at vise Dig en særlig nådegave. Da vi i sin tid besluttede ved indtrædende
ledighed med det apostoliske sædes forsyn at træffe bestemmelse om det
kanonikat, den præbende og det ærkedegneembede ved kirken i Slesvig,
som afdøde Jens Hviding, kannik og ærkedegn ved samme kirke, på det
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tidspunkt besad, reserverede vi særligt ved den lejlighed, medens samme
Jens endnu levede, nemlig den 1. januar i vort pontifikats sjette år2), for
nævnte kanonikat, præbende og ærkedegnembede for vor overdragelse og
bestemmelse og erklærede det fra da af ugyldigt og magtesløst, om nogen
med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulde
forsøge at handle anderledes i denne sag. Da fornævnte kanonikat, præ
bende og ærkedegneembede derfor senere blev ledige og for tiden står
ledige, idet nævnte Jens er afgået ved døden uden for den romerske
kurie3), og da fremdeles ingen uden vi denne gang har kunnet eller kan
træffe bestemmelse om samme, idet fornævnte reservation og erklæring
lægger sig hindrende i vejen, og da vi i betragtning af Dine fornævnte for
tjenester ønsker at vise Dig særlig nåde, overdrager vi Dig med apostolisk
myndighed nævnte kanonikat, præbende og ærkedegneembede, der så
ledes er ledige, med fuld (-------- )4) ved provision, idet vi, hvad det
også er, erklærer det for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken
som helst myndighed med eller uden viden herom hidtil måtte have for
søgt eller i fremtiden skulde forsøge at handle anderledes i denne sag,
uanset alle bestemmelser og sædvaner i denne kirke (---------)4) på kanonikater og præbender og digniteter, personater eller embeder i denne kirke
(-------- )4) frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte
kanonikat, præbende og ærkedegneembede, men at der ikke derved må
gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater, præ
bender, digniteter, personater, officier eller beneficier; (vor overdragelse
gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder biskoppen og vore
elskede sønner kapitlet i Slesvig eller hvilke som helst andre (-------- )4)
og præbender, digniteter, personater eller officier i denne kirke (-------- )4)
i egen person, eller uanset, at Du besidder et kanonikat og en præbende i
Bützow kirke, Schwerin stift. Intet menneske (---------)4) overdragelses-,
provisions- og bestemmelsesbrev (---------)4). Givet i Avignon den 11. juli
i vort tiende pontifikatsår.
1) ansøgninger hertil er indført i de pavelige supplikregistre. — 2) 1348. — 3) i den
hertil hørende ansøgning siges Jens Hviding at være død på pilgrimsrejse til Rom i
jubelåret 1350, jf. Dipi.Dan. — 4) for de forkortede formler se nr. 142.

1351. 11. juli. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Lübeck, kantoren ved kirken i Lübeck og

11, juli 1351
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sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Arnold Niendorp i kanonikat, præbende
og ærkedegneembedet ved kirken i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder Bertram, biskop af Lübeck,
og vore elskede sønner (Henrik), kantor ved kirken i Lübeck, og
sakristan ved kirken i Avignon hilsen o.s.v.
Dit sædelige liv o.s.v. indtil1) Schwerin stift. Derfor pålægger vi (--—)2) skal indføre fornævnte Arnold eller hans befuldmægtigede i hans
navn i korporlig besiddelse af fornævnte kanonikat, præbende og ærkedegneembede ved kirken i Slesvig med sammes rettigheder og tilbehør,
og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig besidder er
fjernet derfra. I skal med samme myndighed skaffe ham eller nævnte be
fuldmægtigede for ham anerkendelse som kannik og broder med adkomst
til nævnte præbende i oftnævnte kirke, efter at I (---------)2) med fuld
kanonisk ret; I skal foranledige, at han efter gældende sædvane tilstedes
til dette ærkedegneembede og sørge for, at der fuldt ud svares ham (----—)2) af dette kanonikat, denne præbende og dette ærkedegneembede
(-------- )2) eller uanset, om samme biskop (Didrik) og kapitel (---------)2).
Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 456. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
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1351. 11. juli. Kalmar.

Likvid Kätilbernsson, notar i Linköping stift, attesterer, at Johannes Guilaberti,
pavelig nuntius i Danmark, Sverige og Norge, har forelagt ærkebiskop Peder af
Lund et dokument, indeholdende en aftale mellem dronning Blanca af Sverige, bi
skoppen af Linköping m.fl. svenske stormand (jf. nr. 403) på den ene side og Jo
hannes Guilaberti på den anden angående de pengebeløb, som tilkommer pavestolen i
Sverige og Norge, men som på visse vilkår indtil videre er overladt den svenske krone,
hvilken aftale ærkebiskoppen tiltræder i nærværelse af biskop Thomas af Växjö,
Nils Turesson, svensk drost, og ‘herr Tyge Turesen, kansler hos fornævnte herr
ærkebiskop af Lund, Sveriges primas’.
Afskrift i de pavelig kopibøger.

459

1351. 12. juli. Kalmar.

Kong Magnus af Sverige forpligter sig, sine arvinger og efterfølgere med hensyn
til 12000 mark svensk, som han har lånt af den pavelige nuntius Johannes Guilaberti,
og stiller sit gods i Sverige, Norge og Skåne som sikkerhed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

18. juli 1351
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Rettertingsdom af kong Valdemar 4. Atterdag.
Notits hos Hamsfort.

en 14. juli beskæftigede kong Valdemar sig atter med at pleje ret i
Odense, og han gjorde vel mod dominikanerne i nærværelse af byens
råder. Da var i Odenses navn de berømmelige borgere til stede, vel for
tjente af franciskanerne og dominikanerne: Jens Bang, borgmester og
foged, Niels Mikkelsen, Herman Rød, Lucius, Henrik Schonenberg,
Henze Gris, Niels Pedersen af Klingstrup, Jakob Pape, Peder Bager.
Niels Jensen af Keldebæk, kongens j usti tiår, skrev under på dommen1).

D

1) teksten i det tabte brev har sikkert haft teste.

1351. 18. juli.

461

Biskop Henrik af Roskilde annekterer Kvanløse kirke til præbenden Rota ved kir
ken i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

enrik, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Da det er sømmeligt og nødvendigt, at vor katedralkirke i Roskilde, der
overgår de øvrige kirker i vort stift i fornemhed, har de bedst mulige præbender, af hvilke deres besiddere, hvem boglig lærdom og navnlig sæder
nes renhed anbefaler, kan have deres tilstrækkelige underhold, har vi taget
vor fornævnte Roskilde kirkes trang og tarv i betragtning og henlægger
derfor med dette brev til evig tid under påkaldelse af Guds navn og med
vort Roskildekapitels samtykke sognekirken i Kvanløse i vort stift til en
af dens præbender, kaldet Rota, af hvilken ingen hidtil har kunnet få et
tilstrækkeligt underhold, til hvilken kirke den fulde patronatsret tilkommer
os, idet også de rette patronatsejeres mening herom er indhentet1). Til
vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vort ovennævnte Roskildekapi
tels segl hængt under dette brev. Forhandlet og givet i det Herrens år 1351
den 18. juli.

H

1) jf. DRB II 5 nr. 242 note 1.
3. række. III. — 19
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1351. 1. august. Kalundborg.

Kong Valdemar 4. Atterdags brev om, at Jens Larsen af Langeland har pantsat
gods på Sjælland til herr Peder Falk.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles kong Valdemars brev, at Jens Lansen af Langeland pantsatte
herr Peder Falk alt sit gods på Sjælland, undtagen i Kvanløse sogn, for
2% mark sølv efter kølnsk vægt i god mønt, hvilket gods fordum tilhørte
herr Jens Uffesen. Givet i Kalundborg anden dagen1) efter St. Olavs dag

F

I3511) d.v.s. mandag.
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1351. 3. august. Spandau.

Markgrev Ludvig af Brandenburg overlader Hasse v. Uchtenhagen, kaldet v.
Wedel, beden i penge, kød og vogntjeneste fra landsbyen Hanseberg, indtil han har
tilbagebetalt ham de 100 mark brandenburgsk sølv, ‘som han (Hasse) udredte
til vor elskede svoger, den høje fyrste Valdemar, de Danskes konge, for ud
gifter i staden Stralsund, da denne var kommet os til undsætning1)...... ’
Efter afskrift hos Riedel.

1) rimeligvis i 1349, jf. Detmar under dette år sammenholdt med Sjællandske Årbog,
Annales Danici 175.

464

1351. 6. august. Avignon.

Pave Clemens 6. meddeler sin nuntius Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, at
han efter ansøgning af kongerne Magnus af Sverige og Norge og Valdemar af Dan
mark har pålagt alle kirkelige indtægter i Danmark, Sverige og Norge en femårs
tiende, der skal deles mellem kongerne og det apostoliske kammer.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, det apostoli
ske sædes nuntius.
Det er vor vilje, at Du skal vide, at vi efter indtrængende ansøgning fra
vor kære sønner i Kristus, de berømmelige konger Magnus af Sverige og
Norge og Valdemar af Danmark, på vore brødres1) råd har ladet en tiende
lægge på alle kirkelige indtægter og indkomster i Sveriges og Norges og
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Danmarks riger, og desuden i de lande, der er underlagt samme kongers
herredømme, at kræve af vore ærværdige brødre ærkebiskopperne og bi
skopperne og vore elskede sønner de udvalgte biskopper, abbederne og
andre kirkelige personer, eksimerede og ikke eksimerede, verdensgejstlige
og regelbundne af alle ordener, visse personer dog undtaget, i de nærmest
følgende fem år og at betale med halvdelen til samme konger, og med den
resterende halvdel til det apostoliske kammer, idet vore ærværdige brødre
(Peder og Thomas), biskopper af Linkoping og Våxjd, og vor elskede søn
(Arnulf), abbed i klostret Hovedø af Cistercienserordenen i Oslo stift, er
udpeget til opkrævere og indsamlere af denne tiende. Derfor befaler vi
Dig, gode nuntius, med denne apostoliske skrivelse, at Du, idet Du hævder
vore og den romerske kirkes rettigheder med hensyn til denne tiende, og i
de øvrige af denne kirkes sager, som er Dig overdraget, vil vise Dig så sam
vittighedsfuld, ivrig og omhyggelig, at Du som følge heraf kan fremhæves
med velfortjent ros, og vi til gengæld belønne Dine anstrengelser i taknem
melighed. Thi vi tilstår Dig ved vore andre breve fuldmagt til at modtage
denne halvdel af nævnte tiende fra nævnte biskopper af Linkoping og
Våxjd og nævnte abbed, og fuldstændigt at fri og kvittere disse med hensyn
til, hvad Du herefter modtager fra samme. Givet i Avignon den 6. august
i vort tiende pontifikatsår.
1) d.v.s. kardinalerne.

1351. 8. august. Avignon.

465

Pave Clemens 6. befaler sin nuntius Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, at
modtage den halvdel, der tilkommer det apostoliske kammer af den femårstiende på
alle kirkelige indtægter, som paven på opfordring af kongerne Magnus af Sverige og
Norge og Valdemar af Danmark har udskrevet i disses riger.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, det apostoli
ske sædes nuntius.
Efter nylig opfordring fra vore kære sønner i Kristus, de berømmelige
konger Magnus af Sverige og Norge og Valdemar af Danmark har vi ladet
en tiende lægge på alle kirkelige indtægter og indkomster i Sveriges og
Norges og Danmarks riger og i de lande, der er underlagt disse kongers
herredømme, i fem år, at kræve af vore ærværdige brødre ærkebiskopperne
og biskopperne og vore elskede sønner de udvalgte biskopper, abbederne
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og af andre prælater og gejstlige ved kirkerne og i klostrene samt af kirke
lige personer, verdensgejstlige og regelbundne, eksimerede og ikke-eksimerede af alle ordener i fornævnte riger og lande, visse personer dog undtaget,
og at betale med halvdelen til det apostoliske kammer og med den reste
rende halvdel til fornævnte konger til lindring af de byrder, der hviler på
den romerske kirke og samme konger, idet vore ærværdige brødre, (Peder
og Thomas), biskopper af Linkoping og Våxjd, og vor elskede søn abbeden
af klostret Hovedø af Cistercienserordenen i Oslo stift er udpeget som
indsamlere og opkrævere af denne tiende, således som det fuldstændigt
indeholdes i vore forskellige derom affattede breve. Derfor befaler vi Dig,
gode nuntius, til hvem vi i dette og i andre ting nærer fuld tillid i Herren,
ved apostolisk skrivelse, at Du skal sørge for at bede om, kræve og ubeskåret
modtage den halvdel af pengene fra denne femårstiende, der tilhører
samme kirke, fra samme biskopper af Linkoping og Våxjd og samme
abbed i nævnte kammers navn, idet I med vor myndighed skal tugte dem,
der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset om samme
biskopper og abbed eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for
sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke kan rammes af interdikt,
suspension eller banlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt
og ord til andet omtaler den bevilling. Thi vi tilstår Dig med dette brevs
ordlyd fuldmagt til fuldstændigt at fri og kvittere nævnte biskopper og
abbed for det, som Du herefter modtager af dem. Men det er vor vilje,
at Du angående det, som Du måtte modtage af denne pengetiende, skal
lade affatte to enslydenne offentlige dokumenter, af hvilke Du skal beholde
det ene hos Dig og sende det andet til vort kammer. Givet i Avignon den
8. august i vort tiende pontifikatsår.

466

1351. 8. august. Avignon.

Pave Clemens 6. beder kong Magnus af Sverige og kong Valdemar 4. Atterdag
om at bistå Johannes Guilab erti, det apostoliske sædes nuntius, der skal opkræve den
femårstiende, som skal deles mellem det pavelige kammer og kongerne.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus, Magnus, Sveriges og Norges berømmelige
konge, hilsen (og apostolisk velsignelse).
Da vi ved et andet brev1), udstedt af os, har besluttet at beskikke vor
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elskede søn Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, det apostoliske sædes
nuntius, til i den romerske kirkes navn at anmode om, opkræve og modtage
halvdelen af pengene af den femårstiende, der er pålagt i Dine riger og
lande, og som tilhører vort kammer, beder vi Dig, høje konge, indtræn
gende om, at Du af ærbødighed for os og det apostoliske sæde vil antage
Dig samme Johannes på vor særlige anbefaling, og at Du vil begunstige
og bistå ham af ærbødighed for os og det apostoliske sæde i og angående
ovennævnte og i andre af denne kirkes sager, der er overdraget ham, så
ledes at han på gunstig vis kan udføre disse hverv, og så at vi kan vise Dig,
stormægtige konge, vor passende tak. Givet i Avignon den 8. august i vort
tiende pontifikatsår.
Fremdeles på samme måde med de nødvendige ændringer til vor kære
søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge.
1) jf. nr. 465.

1351. 17. august. Roskilde.
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Biskop Bertram af Lübeck eftergiver alle, der besøger Roskilde St. Agnete kloster
eller bidrager til dets bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Original i rigsarkivet.

ertram, af Guds miskundhed biskop af Lübeck, til alle troende kristne,
hvem dette brev når, hilsen med vor herre Jesus Kristus.
Eftersom det er fromt at bede for de afdøde, for at de kan løses fra deres
synder, mener vi, at vi øver en kærkommen og Gud velbehagelig gerning,
hver gang vi ansporer de troende til kærlighedens og fromhedens gernin
ger. Med særligt samtykke af stiftsbiskoppen og i tillid til Gud den almæg
tiges barmhjertighed og den allerhelligste evige jomfru Marias samt de
hellige apostle Petrus’ og Paulus’ og alle helgeners fortjenester og forbøn
ner eftergiver vi derfor barmhjertigt alle, der føler sand anger og bekender
deres synder, 40 dage af den dem pålagte kirkebod, hvis de i fromt sindelag
gæster St. Agnete nonnekloster af Dominikanerordenen i Roskilde, Ros
kilde stift, eller går i procession omkring samme klosters kirkegård og på
den dag af fromt sind fremsiger et Fadervor tillige med et Ave Maria for
alles sjæle, hvis legemer hviler på fornævnte sted, og for alle døde tro
endes sjæle, eller hvis de rækker en hjælpende hånd til denne kirkes byg
ningsfond. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Roskilde i det Herrens år 1351 på ottendedagen efter den hellige
martyr Laurentius’ dag.
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1351. 26. august. Avignon.

Pave Clemens 6. giver Jakob Mikkelsen, gejstlig i Odense stift, ventebrev på et
kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Roskilde har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

* | ^il vor elskede søn Jakob Mikkelsen, gejstlig i Odense stift, hilsen
JL o.s.v.
Dit sædelige liv, Din vandel og Din retskaffenheds øvrige fortjenester og
dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd,
bevæger os til at udstrække den apostoliske forsorgs hånd mod Din person.
Idet vi derfor i betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise
Dig særlig nåde, reserverer vi et kirkeligt beneficium med eller uden sjæle
sorg, hvortil vor ærværdige broder biskop (Henrik) af Roskilde har ret
til overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed af enhver
art, til apostolisk overdragelse til Dig, forudsat at dets frugter, indtægter
og indkomster i overensstemmelse med indtægtsangivelsen1) ikke over
stiger en årlig værdi af 25 mark sølv, hvis det er med sjælesorg, men 18
mark sølv, hvis det er uden, og hvis et sådant for tiden er ledigt, eller når
det bliver ledigt, og Du eller Din dertil (---------)2) dets ledighed, beslut
ter at godtage det, at overdrage til Dig (---------)2). Vi forbyder strengt
samme biskop at driste sig til også i tiden før denne godtagelse at træffe
bestemmelse om dette beneficium, undtagen efter at have bragt i sikker
erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage det.
Vi erklærer (---------)2) eller uanset om nogen af det apostoliske sæde eller
dets legater har fået særskilt eller almindeligt brev på, at de skal have pro
vision på dette eller andre kirkelige beneficier i de egne, selv om man
(-------- )2) med vor myndighed har ventebrev på disse beneficier — skal
have fortrinsret til at opnå dette beneficium, men at der ikke derved må
gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre beneficier; (vor
reservation gælder endvidere), uanset om samme biskop eller hvilke som
helst andre (---------)2), og at dette eller andre kirkelige beneficier, hvortil
de i fællesskab (---------)2) særlig omtale sted. Intet menneske må bryde
dette vort reservations-, forbuds- og bestemmelsesbrev (---------)2). Givet
i Avignon den 26. august i vort tiende pontifikatsår.
1) se DRB. III 2 nr. 18 note 4. — 2) for de forkortede formler se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund, provsten ved kirken i Roskilde
og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Jakob Mikkelsen i et kirkeligt benecium, hvortil biskoppen af Roskilde har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder (Peder), ærkebiskop af Lund,
og vore elskede sønner (Jens), provst ved kirken i Roskilde, og...,
sakristan ved kirken i Avignon, hilsen (og apostolisk velsignelse).
Dit sædelige liv o.s.v. indtil1) særlig omtale sted. Derfor pålægger vi
(-------- )2) flere andre med vor myndighed efter fornævnte godtagelse skal
sørge for at overdrage og anvise samme Jakob dette beneficium, som vi,
som ovenfor omtalt, har reserveret, hvis et sådant, da vi foretog reserva
tionen, var ledigt eller senere blev ledigt, eller så snart det måtte blive ledigt
sammesteds (-------- )2) besiddelse af beneficiet og dets omtalte ret (-------- )2)
af dette beneficium, uanset alt det ovenfor anførte, eller uanset om samme
biskop eller hvilke som helst andre (---------)2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 468. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.

1351. 26. august. Avignon.
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Pave Clemens 6. giver Peder Nielsen, gejstlig i Odense stift, ventebrev på et kirke
ligt beneficium, hvortil biskoppen af Odense har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Peder Nielsen, gejstlig i Odense stift, hilsen.
Det rosende vidnesbyrd, der aflægges om Din vandel og Dine sæder,
bevæger os til at omfatte Dig med en særlig nådegave. Idet vi derfor i be
tragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker at vise Dig særlig nåde,
reserverer vi et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil vor
ærværdige broder (Niels), biskop af Odense, har ret til overdragelse, pro
vision, præsentation eller al anden rådighed af enhver art, til aposto
lisk overdragelse til Dig, forudsat at dets frugter, indtægter og indkomster
i overensstemmelse med indtægtsangivelsen1) ikke overstiger en årlig værdi
af 25 mark sølv, hvis det er med sjælesorg, men 18 mark sølv, hvis det er
uden, og hvis et sådant for tiden er ledigt, og Du eller Din dertil (------- )2)
dets ledighed, beslutter at godtage det, at overdrage til Dig (-------- )2).

T
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Vi forbyder strengt samme biskop at driste sig til også i tiden før denne
godtagelse at træffe bestemmelse om dette beneficium, undtagen efter at
have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede ikke
har villet godtage det. Vi erklærer (---------)2) uanset om nogen af det apo
stoliske sæde eller dets legater har fået særskilt eller almindeligt brev på,
at de skal have provision på dette eller andre kirkelige beneficier i de egne,
selv om man (---------)2) med vor myndighed har ventebrev på disse bene
ficier — skal have fortrinsret til at opnå dette beneficium, men at der ikke
derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre bene
ficier; (vor reservation gælder endvidere), uanset om samme biskop eller
hvilke som helst andre (---------)2), og at dette eller andre kirkelige bene
ficier, hvortil de i fællesskab (---------)2) særlig omtale sted. Intet menneske
må bryde dette vort reservations-,forbuds- og bestemmelsesbrev (-------- )2).
Givet i Avignon den 26. august i vort tiende pontifikatsår.
1) se DRB III 2 nr. 18 note 4. — 2) for de forkortede formler se nr. 142.
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1351. 26. august. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger prioren i Dalum, provsten ved kirken i Odense og sakri
stanen ved kirken i Avignon at indføre Peder Nielsen i et kirkeligt beneficium, hvortil
biskoppen af Odense har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Anders), verdslig prior i
Dalum i Odense stift, .., provst ved kirken i Odense, og ..., sakristan
ved kirken i Avignon, hilsen.
Det rosende vidnesbyrd o.s.v. indtil særlig omtale sted1). Derfor pålæg
ger vi (---------)2) flere andre med vor myndighed efter fornævnte godta
gelse skal sørge for at overdrage og anvise fornævnte Peder dette benefi
cium, som vi, som ovenfor omtalt, har reserveret, hvis et sådant, da vi
foretog reservationen, var ledigt eller senere blev ledigt, eller så snart det
måtte blive ledigt. I skal (---------)2) besiddelse af beneficiet og dets om
talte ret (---------)2) af dette beneficium, uanset alt det ovenfor anførte,
eller (uanset) om samme biskop eller hvilke som helst andre (-------- )2).
Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 470. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
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1351. 28. august. Åhus.

Nr. 473

472

Kong Magnus af Sverige giver Lars Jonsen låsebrev på hovedgården Gyurthelykke med alle tilliggender og alle gårde og tofter i Ivetofta,
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, omend til overflod1), tildømmer nærværende brevviser
Lars Jonsen en hovedgård i Gyurthelykke med alle dens tilliggender og med
alle gårde og tofter i Ivetofta, som en vis Esbern Svendsen ved arveret har
erhvervet og er kommet i besiddelse af med sin hustru efter Jens Båds død,
hans hustrus broder, god ihukommelse. Dette gods, som samme Esbern
har pantsat som ‘forvæth’2) og skødet til samme Lars på Villands herredsting for en vis sum penge uden at indløse det til den termin, som var fast
sat dem imellem, således som det fuldstændigt står at læse i mange trovær
dige mænds breve, tildømmer vi samme Lars at besidde med rette til evig
tid, såsom vi lovligt har tildømt ham samme gods ved fire breve, uden at
han har modtaget noget brev fra os derimod, og han selv derpå ved fire
gode mænd fra samme herred er blevet indført i besiddelsen af samme
gods, og der sluttelig ved vort brev under vort store segl er sat evindelig
og endelig tielse på denne sag1). Vi forbyder fast og strengt, at nogen, uan
set af hvilken rang eller stand han er, på nogen måde i fremtiden befatter
sig med fornævnte gods, der som ovenfor nævnt på lovlig vis er tilfaldet
samme Lars, uden hans vilje og samtykke, såfremt han ønsker at bevare
vor nåde ubeskåret. Givet i Åhus i det Herrens år 1351 søndagen efter
Bartholomæus’ dag.

M

1) jf. DRB III 2 nr. 167. — 2) jf. DRB II 9 nr. 64 note 1.

1351. 4. september. Helsingborg.

473

Erland Madsen erklærer at skylde Ebbe Piik 80 mark skånsk og forpligter sig til,
hvis han ikke har betalt pengene førstkommende pinse, at pantsætte sit gods i Koinge
og Tvååker sogne.
Original i det svenske rigsarkiv.

rland Madsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Med dette brev erkender jeg og vil jeg, at det skal være vitterligt

E

[Før 5. september 1351]

Nr. 474

298

for alle, at jeg som retmæssig gæld i sandhed skylder den gode mand Ebbe
Piik, nærværende brevviser, 80 mark nye skånske penge, som jeg eller mine
arvinger uden nogen hindring, indsigelse eller domsafgørelse fuldstændigt
og endeligt skal betale til ham eller hans arvinger til nu førstkommende
pinse og til ingen anden termin i rede skånske penge og i ingen andre
værdier, hvortil jeg udtrykkeligt forpligter mig og mine arvinger med dette
brev. Men hvis jeg — det ske ikke — svigter med betalingen til den fast
satte termin, som før er sagt, så pantsætter jeg med dette brev samme Ebbe
mit nedennævnte gods, nemlig Hakestad i Koinge sogn, Jårnmdlle, Kopsgårde og Tyllered i Tvååker sogn, med dette gods’ tilliggender, alt og
hvert, med den aftalte bestemmelse, at fornævnte Ebbe årligt frit skal oppe
bære alle indtægter af det fornævnte gods efter sin frie vilje, uden at det på
nogen måde afregnes i hovedstolen på de 80 mark, indtil han eller hans
arvinger, som nævnt, er blevet fuldstændigt fyldestgjort med hensyn til
den føromtalte sum penge. Men hvis der af mit ovennævnte gods, som
jeg har pantsat ham, ikke hvert år indkommer seks mark skånske penge
i form af ‘landgilde’, så skal jeg uden tøven anvise ham indtægter i an
det af mit gods, således at han mindst kan oppebære seks mark nye skånske
penge hvert år af fornævnte gods og indtægter uden hindring eller indsig
else fra mig eller nogen af mine arvinger. Dette lover jeg ham udtrykkeligt
med dette brev. Til vidnesbyrd om denne gældserklæring er mit segl hængt
under dette brev. Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1351 søndagen
før den hellige jomfrus fødselsdag.
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[Før 1351. 5. september] *)• Roskilde.

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Roskilde St. Agnete kloster det gods i
O Istrup, som fru Cecilie, enke efter herr Jens Sjællandsfare og hendes søn Oluf
havde tilskødet det.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Fakse herred, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevvisere, nonnerne i St.
Agnete kloster, to gårde i Olstrup, som fru Cecilie, enke efter herr Jens
Sjællandsfare, og Oluf, hendes søn, har tilskødet dem ved deres åbne
brev og på tinge, at besidde evindelig, og med dette brev kasserer vi den

V
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ulovlige afhændelse, som nævnte Oluf senere har foretaget af dette gods
til en vis Povl Ebbesen. Givet i Roskilde med Niels Jensen som vidne.
1) jf. nr. 475 og 476.

[Før 1351. 5. september]1)- Roskilde.

475

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for fjerde gang Roskilde St. Agnete kloster
det gods i O Is trup, som fru Cecilie, enke efter herr Jens Sjællandsfare og hendes søn
Oluf havde tilskødet det.
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne
i Fakse herred, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi for fjerde gang tildømmer nærværende brev visere, non
nerne i St. Agnete kloster i Roskilde, det gods i Olstrup, som fru Cecilie
enke efter herr Jens Sjællandsfare, og Oluf, hendes søn, har tilskødet dem
ved deres åbne brev og på tinge, at besidde evindelig, og med dette brev
kasserer vi for fjerde gang den ulovlige afhændelse, som Bo Jensen, Olufs
broder, senere har foretaget, til en vis Povl Ebbesen. Givet i Roskilde med
Niels Jensen som vidne.

V

1) jf. nr. 474 og 476.

1351. 5. september. Roskilde.
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Kong Valdemar 4. Atterdag giver Roskilde St. Agnete kloster låsebrev på gods i
Olstrup, tilskødet af fru Cecilie, enke efter herr Jens Sjællandsfare og hendes søn
Oluf
Original i rigsarkivet.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide1), at vi tildømmer nærværende brevvisere, nonnerne i St.
Agnete kloster i Roskilde, det gods i Olstrup til evig og retmæssig besid
delse, som fru Cecilie, enke efter herr Jens Sjællandsfare, og hendes søn
Oluf ved deres åbne brev og på tinge har tilskødet dem, og som på lovlig
vis er tildømt de samme ved vore fire breve, ligesom de også er indført i
virkelig besiddelse af nævnte gods ved gode mænd ifølge vore breves på
bud ; vi sætter evindelig tielse på denne sag og forbyder, at nogen på nogen

V
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måde befatter sig med nævnte gods uden deres samtykke og vilje. Givet i
Roskilde i det Herrens år 1351 mandagen før den hellige jomfrus fødsels
dag, med Niels Jensen som vidne.
1) jf. nr. 474 og 475.

1351. 5. september. Helsingborg.

477

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne lover at forny rådmandene i Wismars
friheder og privilegier fra kong Erik Menveds tid, som var gået tabt ved en ildebrand
på Wismars rådhus.
Afskrift i Wismar.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Det er ifølge troværdig beretning kommet os for øre, at de gode mænd,
rådmændene i staden Wismar, hvem vi elsker i Kristus, ved deres rådhus’
uforudsete og hændelige brand mistede forskellige breve om visse friheder
og privilegier, der var tilstået og bevilget dem af os, til såre alvorlig fortræd
og skade for dem, hvilket vi beretter med beklagelse. Idet vi af from kær
lighed nærer medfølelse med dem i denne ulykke, meddeler vi ved dette
brevs ordlyd alle, hvem det vedkommer, at vi gerne, når de anmoder os
derom, vil forny og genskabe alle privilegier for fornævnte rådmænd i
Wismar, således som de frit nød dem på herr Eriks tid, salig ihukommelse,
fordum de Danskes konge. Givet under vort segl på vor borg Helsingborg
i det Herrens år 1351 den 5. september.

M
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13151. 13. september. Musse herredsting.

Tingsvidne om, at fru Gro, enke efter Svenning Nielsen, har skødet sit gods i
Rørbak fang til Niels Ottosen og Margrete Ottosdatter.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et vidne af Musse herredsting, at fru Gro, Svenning Nielsens
enke, sammen med sin værge Herman Degn tilskøder Niels Ottosen og
Margrete Ottosdatter alt sit gods i Rørbæk fang for al den gæld, som var
forskrevne Svenning og Otto Nielsens arvinger imellem. Givet tirsdag efter
Vor Frue dag sidermere1), 1351.

F

1) lig Vor Frue fødselsdag, i forhold til Vor Frue himmelfart (15. august) er det den
senere fruedag.
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1351. 17. september. Helsingborg.

Nr. 481
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Kong Magnus af Sverige tager ærkebiskoppen og kirken i Riga under sin beskyt
telse.
Original i Krakow.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud........ Givet under vort
segl på vor borg Helsingborg i det Herrens år 1351 den 17. september.

M

1351. 17. september. Helsingborg.
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Kong Magnus af Sverige vidimerer kong Erik af Norges privilegium af 1294
6. juli (=Mekl. UB. III552 nr. 2294) for Wismars borgere.
Afskrift i Wismar.

M

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud........ Givet i Helsing
borg under vort segl i det Herrens år 1351 den 17. september.

[1351]T)- 24. september. Lund.

481

Sigfred, dekan og udvalgt ærkebiskop af Uppsala, meddeler Lars, provst i Uppsala,
og Nils, sognepræst i Frotuna, forløbet af de forhandlinger, han har ført med kong
Magnus og ærkebiskoppen af Lund om sin udnævnelse til ærkebiskop af Uppsala.
Original i det svenske rigsarkiv.

eg Sigfred, dekan og udvalgt ærkebiskop af Uppsala, hilser Eder, hæder
værdige mænd og herrer, Lars, provst i Uppsala, og Nils, sognepræst i
Frotuna, med Jesus Kristus.
Efter forskellige trængsler og strabadser på havet kom jeg sammen med
mit rejseselskab med mine ting i behold til øen Bornholm på dagen for
St. Peters fængsling2), hvor jeg opholdt mig i tre uger, idet jeg sendte min
rejsefælle, herr Bengt, til ærkebiskoppen af Lund, hvem han underrettede
om det valg af mig, der var foretaget, om det overgreb mod mig og kir
ken, der fandt sted ved min embedsberøvelse, og om hvad der ellers var
forsøgt imod os, idet han sagde til samme ærkebiskop, at jeg ikke vilde
komme til sædet i Lund, undtagen hvis jeg fik sikkert lejde for kongen og
hvem som helst andre. Men da ærkebiskoppen havde skaffet sikkerhed,

J
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skrev han til mig, at jeg skulde komme, fordi, som han sagde, kongen også
gerne vilde tale med mig; og således drog jeg over og kom til Lund lør
dagen efter St. Bartholomeus’ dag3), hvor kongen, den pavelige nuntius4)
og en slags kongens råd var forsamlede. Anden- eller tredjedagen derefter
fremførte jeg over for ærkebiskoppen vor kirkes og mine anliggender, han
svarede, at det var godt at forhandle om enighed, og dette syntes også
kongen og de andre, og de samtykkede i, at det skete, med forbehold for
mig af min ret til at forfølge valget og embedsberøvelsen. Vore modstan
dere, kongen, drosten, biskop Thomas, der førte denne nedrige nuntius med
sig, gik med en mængde mennesker op til højalteret i kirken i Lund og lod
læse nogle angrebspunkter mod os — indbefattet Eder, herr Nils — hvoraf
jeg ikke fik den afskrift, jeg anmodede om, fordi de skyndte sig bort. Uanset
dette appellerede jeg til de tilbageblevne, ærkebiskoppen, gejstligheden,
vore venner samt folkemængden, idet jeg fornyede vore tidligere appeller
og straks lod dem læse der, hvilket behagede enhver god mand. Da de
således havde vist deres nederdrægtighed, drog kongen og hans folk sam
men med hele det adelige følge tilbage til Helsingborg, idet der dog var
ført nogle forhandlinger for at opnå enighed med mig. Men, som I i kort
hed skal vide, blev der ført flere forhandlinger, og på begge sider blev der
opsat brev om enighed, men med svig, eftersom de, da vi skulde træffe
den endelige overenskomst, frem for alt vilde, at jeg skulde give afkald
på mit valg, hvilket jeg simpelthen nægtede at gøre. Da ærkebiskoppen
kom tilbage til Lund, spurgte jeg ham, hvad han havde i sinde at gøre med
mine breve, hvortil han svarede, at han var sikker på, at en yderligere
forfølgelse af mit valg lå i pavens hænder. Heri erklærede jeg mig enig
med ham for at undslippe hans myndighed, eftersom han helt og holdent
er kongens mand og begunstiger ham, thi denne sidder inde med hele
Skåne med borge og tilliggender, og derfor, som han sagde, hverken vilde
eller vovede han at pådrage sig hans ugunst. Da det nu er ordnet på den
måde, vil jeg, så snart jeg får skibslejlighed, med hans kirkes bevågenhed
og venskab drage over til Lübeck og derfra til Flandern for derfra at drage
videre til kurien. Og derfor beder jeg om, at I ikke forsømmer mig, da jeg,
som I ved, trænger til meget og kun har lidt. Jeg håber også at træffe
herr P(eder), vor kirkes sendebud, i Lübeck, som, efter hvad jeg har hørt,
ikke har ligget på den lade side og undladt at begive sig til kurien, hvorfor
jeg også bekymrer mig mindre om de andres sammensværgelser. I skal også
vide, at kongen hævder, at det ikke er ham, der har givet ordre til at berøve
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os vort embede, men drosten erklærer at have gjort det efter den pavelige
nuntius påbud. Men den udflugt gælder ikke, da vi vil føre proces mod dem,
der har foretaget denne handling. Jeg har med mig flere af vor kirkes privi
legier, registreret på papir, af hvilke jeg har ladet to afskrive, nemlig et
privilegium af pave Lucius 3., som han på vidunderlig måde har udstedt
mod dem, der forulemper os, og som I derfor skal offentliggøre i vor kirke
på modersmålet. Således lod jeg det gøre i kirken i Lund, og de omkring
stående skyldige blev forfærdede. Det andet er af pave Johannes den 22., og
det er lige meget, om det offentliggøres eller ikke. Jeg sender Eder indhol
det af disse privilegier. Hvis I ønsker de originale, så søg efter dem oven
over det sted hvor kapitlets segl plejer at opbevares. Lev vel i Herren.
Skrevet i Lund tamperlørdag før Mikkelsdag.
1) brevet mangler år. Der kan kun være tale om ærkebispevalget i 1351 efter ærkebi
skop Hemmings død, da Sigfred 1352 9. juli ved pavelig provision udnævntes til biskop
af Skara og døde 1354. — 2) 1. august. — 3) 27. august. — 4) Johannes Guilaberti.

1351. 26. september. Zudar.

482

Biskop Henrik af Roskilde eftergiver alle, der ifromheds øjemed besøger Hiddensee
kloster og yder det støtte, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

enrik, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle troende kristne, der
får dette brev at høre eller se, hilsen med Gud og opnåelse af det
evige liv.
Faderens stråleglans, som oplyser verden ved sin uudsigelige klarhed,
lyser navnlig med velvilje over de troendes ofringer, når deres fromme yd
myghed understøttes af helgenernes gode gerninger og forbønner. Da vi
derfor af faderlig kærlighed ønsker, at kirken i St. Maries og St. Nicolai
kloster i Hiddensee af Cistercienserordenen i vort stift Roskilde skal nyde
passende hædersbevisninger og til stadighed æres af de troende kristne,
eftergiver vi barmhjertigt i Herren og i tillid til Gud den almægtiges barm
hjertighed og de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ og vor ærværdige skyts
herre St. Lucius’ myndighed alle, der føler sand anger og bekender deres
synder, 40 dage af den dem pålagte og i fromt sindelag modtagne kirkebod,
hvis de på søn- og helligdage samt på festdagene for de fornævnte hellige
skytshelgener og på ottendedagen efter disse festdage søger til samme kirke
for andagts, bøns eller pilgrimfærds skyld, eller hvis de overværer messe-
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højtidelighederne, prædikenerne eller andre gudstjenstlige handlinger eller
på nogen måde rækker en hjælpende hånd til samme kirkes bygningsfond
eller fromt læser et Fadervor for de afdøde troendes sjæle, som er begravet
i samme kloster, (og det gælder) så ofte og når som helst de fromt opfylder
det fornævnte eller noget af det, idet vi med dette brevs ordlyd stadfæster
alle begunstigelser og eftergivelser, der er bevilget og tilstået samme kloster
af de ærværdige fædre, ærkebiskopper og biskopper. Givet og forhandlet
i Zudar i det Herrens år 1351 mandagen næst ærkeenglen St. Michaels dag
under vort sekret.
483

1351. 29. september.

Jens Henning, kannik i Lund, overlader på sin søster Mariannes vegne Jens Piik
hovedgården i Steninge i Sønderhallandfor seks år.
Original i det svenske rigsarkiv.

ens Rønning, kannik i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg på min elskede søster Mariannes vegne,
hvis gods jeg har rådighed over og er værge for, har overladt nærværende
brevviser, den gode mand Jens kaldet Piik, hovedgården i Steninge i
Sønderhalland frit i seks år, idet jeg forpligter mig til selv eller ved mine
arvinger at fri samme Jens ovennævnte gårds landgilde og indtægter mod
tiltale fra hvem som helst. Givet i Lund under mit segl sammen med segl
tilhørende de gode mænd og herrer Absalon, kannik i Lund, og Frands,
vikar sammesteds. I det Herrens år 1351 på St. Mikkels dag.

J
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[1351] 9. 8. oktober.

Ærkebiskop Peder af Lund har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede provst Niels
Markussen fra Linkoping.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

en 8. oktober besøgte den ærværdige fader, herr ærkebiskop Peder af
Lund, for de nu sidst forløbne tre år det apostoliske sæde ved sin be
fuldmægtigede, den ærværdige mand herr Niels Markussen, provst ved
kirken i Linkoping, o.s.v.

D

1) notitsen stammer fra pave Clemens 6.s tiende pontifikatsår, der omfatter tidsrum
met 1351 19. maj—1352 18. maj.

13. oktober 1351

3°5

1351. 15. oktober. Villeneuve.

Nr. 486

485

Pave Clemens 6. overdrager Clemens Absalonsen et kanonikat ved Vor Frue kirke
i København og giver ham ventebrev på en præbende, uanset at hans fader er kannik
sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Clemens Absalonsen, kannik ved Vor Frue kirke i
København, Roskilde stift, hilsen o.s.v.
Dine rosværdige og retskafne fortjenester og dyder, for hvilke Du anbe
fales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, får os med rette til at vise
Dig nådig gavmildhed. 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 Vor Frue kirke i København, Roskilde stift,
med (-------- )2). Vi forbyder strengt vor ærværdige broder biskop (Henrik)
og vore elskede sønner (Bo), dekan, og kapitlet ved denne kirke og den
eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller
al anden rådighed over præbenderne (---------)2) denne sag, uanset, at
Din fader er kannik i samme kirke, og fremdeles uanset den bestemmelse,
der fastlægger (---------)2) uanset om samme biskop og kapitel (--------- )2)
i egen person. Intet menneske (---------)2). Givet i Villeneuve, Avignon
stift, den 15. oktober i vort tiende pontifikatsår.

T

1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi.Dan. — 2) for
de forkortede formler se nr. 142.

1351. 15. oktober. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. pålægger provsten og kantoren ved kirken i Roskilde og sakristanen
ved kirken i Avignon at indføre Clemens Absalonsen i et kanonikat ved Vor Frue kirke
i København.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner (Jens), provst, og (Mikkel),
kantor ved kirken i Roskilde, og ..., sakristan ved kirken i Avignon
hilsen o.s.v.
Dine rosværdige o.s.v. indtil1) i egen person. Derfor pålægger vi (--—)2) samme Clemens eller hans befuldmægtigede i hans navn anerken
delse som kannik og broder i nævnte kirke (---------)2) samme Clemens

P

3. række. III. — 20

Nr. 487

13. oktober 1351

(---------)2) i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og
dens omtalte ret (---------)2) eller (uanset) om samme biskop eller hvilke
som helst andre (---------)2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 485. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
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1351. 15. oktober. Villeneuve.

Pave Clemens 6. giver Uffe Pedersen, subdiakon i Lunds stift, ventebrev på et kir
keligt beneficium, hvortil ærkebispen af Lund har overdragelsesretten, uanset at han
har mistet sin pegefinger,
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Uffe Pedersen, subdiakon i Lunds stift hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds og Dine dyders rosværdige fortjenester, for hvilke Du
anbefales til os ved troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig
gavmildhed. I betragtning af Dine fornævnte fortjenester ønsker vi derfor
at vise en særlig nåde mod Dig, der har opnået grad af subdiakon, og hvem
der ved apostolisk myndighed er givet dispensation, så at Du til trods for
mangel eller lemlæstelse af en finger, nemlig højre hånds pegefinger, som
Du efter at have opnået nævnte subdiakongrad har fået afhugget ved et
tilfælde uden egen skyld, uanset denne mangel eller lemlæstelse2) kan for
valte det embede, hvori Du indsættes, og opnå et kirkeligt beneficium,
hvortil der ikke er knyttet sjælesorg, for så vidt det overdrages Dig på
kanonisk vis. Hvis følgelig et kirkeligt beneficium uden sjælesorg, hvortil
vor ærværdige broder, ærkebiskop (Peder) af Lund samt vore elskede
sønner (Niels), provst, og (Henrik), dekan, og kapitlet ved kirken i Lund
i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsenta
tion eller enhver anden rådighed, for tiden er ledigt, eller når det bliver
ledigt, og Du eller Din dertil (---------)3) at godtage det, reserverer vi det
til apostolisk overdragelse til Dig, at overdrage Dig med al ret og tilbehør
efter denne godtagelse, uanset om dette beneficium er ved domkirken,
men forudsat at dets frugter, indkomster og oppebørsler ikke overstiger en
årlig værdi af 18 mark sølv efter indtægtsangivelsen4). Vi forbyder strengt
samme ærkebiskop, dekan og kapitel at driste sig til også i tiden før denne
godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om dette beneficium, und
tagen efter (-------- )3) godtage det. Vi erklærer det (--------- )3) uanset
hvilke som helst bestemmelser og sædvaner, der strider herimod, ved

T

zj.
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oktober 1351

Nr. 488

samme domkirke eller i en anden kirke, i hvilken dette beneficium måtte
være, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken
som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen af det apostoliske sæde
eller dets legater har fået særskilt eller almindeligt brev på, at de skal have
provision på dette eller andre kirkelige beneficier i de egne, selv om man
(-------- )3) myndighed har ventebrev på sådanne beneficier — skal have
fortrinsret til at opnå dette beneficium, men at der ikke derved må gøres
nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre beneficier; (vor reserva
tion gælder endvidere), uanset om samme ærkebiskop, provst, dekan og
kapitel eller hvilke som helst andre (---------)3) og at dette eller andre
kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab (---------)3J på at ville overholde
bestemmelser og sædvaner ved samme domkirke eller i en anden kirke, i
hvilken dette beneficium måtte være, når blot (---------)3) i egen person.
Intet menneske må bryde dette vort reservations-, forbuds- og bestemmel
sesbrev (-------- )3) Givet ved Villeneuve i Avignon stift den 15. oktober i
vort tiende pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi.Dan. — 2) førte
ellers til inhabilitet, jf. Hinschius, Kath. Kirchenrecht I 14. — 3) for de forkortede
formler se nr. 142. — 4) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4.

1351. 15. oktober. Villeneuve.

488

Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Stavanger, prioren for Dalby kloster og
sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Uffe Pedersen i et kirkeligt beneficium,
hvortil ærkebispen af Lund har overdragelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder (Sigfred), biskop af Stav
anger, og vore elskede sønner (Niels), prior for Dalby kloster, der
sædvanligvis styres af en prior, i Lund stift og .., sakristan ved kirken i
Avignon, hilsen o.s.v.
Din retskaffenheds og Dine dyders o.s.v. indtil1) i egen person. Derfor
pålægger vi Eder (-------- )2) flere andre med vor myndighed efter fornævnte
godtagelse skal sørge for med al ret og tilbehør at overdrage og anvise for
nævnte Uffe3) et sådant beneficium, som vi, som ovenfor omtalt, har reser
veret, hvis det, da vi foretog reservationen, var ledigt eller senere blev
ledigt, eller så snart det måtte blive ledigt. I skal indføre ham eller hans be
fuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte beneficium

P

Nr. 489

15. oktober 1351
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med dets omtalte ret (--------- )2), og I skal udvirke, at han tilstedes til dette
beneficium efter gældende sædvane, og at der fuldt ud svares ham af samt
lige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af samme
beneficium, uanset alt det ovenfor anførte, eller (uanset) om samme
ærkebiskop, provst, dekan og kapitel (---------)2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 487. — 2) for de forkortede formler se nr. 143. — 3) teksten har Ulf.
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1351. 15. oktober. Villeneuve.

Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebiskoppen af Lund til at give præstesønnen Peder
Jensen dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund hilsen o.s.v.
På vor elskede søn Peder Jensens vegne, skolar i Dit stift, er der fore
bragt os en ydmyg ansøgning om, at vi, da han, som han forsikrer, ønsker
at optages som stridsmand i Herrens hær, vilde værdiges at meddele ham
dispensation for den mangel ved hans fødsel, som han lider under ved
at være født af en præst og en ugift kvinde2), så at han uanset denne mangel
kan forfremmes til alle grader og opnå et kirkeligt beneficium, endogså
med sjælesorg. Da vi nærer fuld tillid i Herren til Din omsigtsfuldhed, be
faler vi Dig ved denne apostoliske skrivelse, broder, at Du efter omhygge
ligt at have taget alle omstændigheder i betragtning, som bør betænkes
angående en gejstlig persons egnethed, forudsat at nævnte Peder i øvrigt
er egnet og ikke efterligner sin faders skørlevned, men ved god vandel,
sædeligt levned og ved fortjenester på anden måde anbefales til at opnå
en sådan dispensations nåde, med vor myndighed skal meddele ham
dispensation i denne sag, efter hvad Du med Gud finder gavnligt for hans
sjæls frelse. Givet i Villeneuve i Avignon stift den 15. oktober i vort tiende
pontifikatsår.

T

1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipl.Dan. — 2) jf.
c. 1. 11. 14 X de filiis presbyterorum ordinandis vel non I 17.
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1351. 15. oktober. Villeneuve.

Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebiskoppen af Lund til at give præstesønnen Jakob
Eskilsen dispensation for uægte fødsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

309

16. oktober 1351

Nr. 491

il vor ærværdige broder ærkebiskop (Peder) af Lund hilsen o. s.v.
På vor elskede søn Jakob Eskilsens vegne, skolar (-)2) forud
sat at nævnte Jakob i øvrigt (---------)2). Givet i Villeneuve i Avignon stift
den 15. oktober i vort tiende pontifikatsår.

T

1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi.Dan. — 2) for
de forkortede formler se nr. 489.

1351. 16. oktober.

491

Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten kvitterer herr Henneke Limbæk for 300
mark lybsk, som Niels Ebbesens frænder er gået ind på at yde som mandebod for
drabet på deres fader, grev Gerhard 3.
To referater hos Hvitfeld.

1. Hvitfeld III507:
O

r 1351 på bekenderne Gallus’ og Lullus’ dag har greverne Henrik og
Klaus af Holsten og Stormarn givet herr Henneke Limbæk kvittering
for, at han har fået 500 mark lybsk af herr Stig Andersen, for deres faders
død, hvorom fornævnte herr Stig Andersen havde bragt et forlig i stand
med Niels Ebbesens venner1). Og derfor lader de fornævnte herr Henneke
Limbæk såvel som herr Stig Andersen være kvit for fornævnte sone2), dog
at herr Stig betaler fornævnte herr Henneke fornævnte penge tilbage.

A

2. Hvitfeld III 41g:

inder jeg af en kvittering, som grev Henrik og grev Klaus har udstedt
år 1351 til herr Henneke Limbæk, at han har betalt dem 500 mark
lybsk, som han har fået af herr Stig Andersen, og han har sluttet forlig om
vedrørende deres faders død, hvorfor de lader foranførte herr Henneke
Limbæk være kvit, dog at herr Stig Andersen tilbagebetaler ham pengene.

F

1) gengiver vistnok ndt. vrunt= frænder. — 2) det nedertyske sone kan både betyde
forlig og brev om forlig. Hvitfelds uklare referat må forstås på den måde, at han har
haft en på tysk skrevet kvittering for sig, i hvilket greverne godkender den overenskomst,
som Henneke Limbæk på deres vegne har indgået med Stig Andersen på Niels Ebbesens
frænders vegne, således at Henneke Limbæk har udbetalt den aftalte mandebod til gre
verne, men skal have beløbet igen fra Stig Andersen, der sikkert har haft regreskrav
over for Niels Ebbesens frænder. Overenskomsten må ses som led i de bestræbelser,
der i 1351 førte til den jysk-holstenske front mod kong Valdemar.

Nr. 492

17. oktober 1351
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1351. 17. oktober. Malmø byting.

492

Tingsvidne om, at Abraham Mogensen har skødet en gård i Malmø til Bosjø
kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

idne udstedt af Åge Nielsen, foged i Malmø, og flere af hans medbor
gere angående Abraham Mogensens skødebrev til Bosjø kloster på
en gård i Malmø. Givet dagen før evangelisten St. Lukas’ dag 1351.

V

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

idne af borgmestre og råd i Malmø, givet 1351, som indeholder Abra
ham Mogensens skødebrev til Bosjø kloster på en gård i Malmø.

V

3. Udtog af Skånebrevene om navne på fogeder:

O

A
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.
.
.
ge Nielsen, foged i Malmø. Givet 1351 dagen før evangelisten St. Lu
kas’ dag.

1351. 20. oktober. Villeneuve.

Gerhard Nielsen, gejstlig i Roskilde stift, ansøger pave Clemens 6. om tilladelse til
at beholde sognekirken i Hammer, som biskoppen af Roskilde har overdraget ham.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles meddeler Gerhard Nielsen, gejstlig i Roskilde stift, Eder,
hellige fader, at han fordum havde fået meddelt dispensation af det
apostoliske sæde for den mangel ved hans fødsel, som han lider under ved
at være født af en præst og en ugift kvinde1), så at han kunde forfremmes
til alle grader og opnå et kirkeligt beneficium, endog med sjælesorg, og
at hans biskop, den afdøde biskop af Roskilde derefter overdrog ham sjælesørgerembedet ved kirken i Haraldsted i nævnte stift, der var ledig. Men
som følge af bytte og på nævnte biskops befaling oplod samme gejstlige
samme dag denne kirke, uden at han iøvrigt havde opnået faktisk besid
delse af den, og derefter overdrog samme biskop den nævnte gejstlige
sjælesørgerembedet ved kirken i Hammer i nævnte stift af nævnte grund, og
den opnåede han besiddelse af, ligesom han oppebærer frugterne af den og
besidder den ukæret og i ro. Men på grund af tvivl om denne handling lod

F

20. oktober 1351

3i1

Nr. 494

han sig ikke forfremme til nogen hellig grad, hvorfor han bønfalder Eder,
hellige fader, om, at I for at lukke munden på bagvaskerne vil værdiges
at erklære ham for egnet og bestemme og erklære, at han uhindret kan
beholde nævnte Hammer kirke, der som forudskikket er overdraget ham,
og overlade ham frugterne ved af overvættes nådegave at meddele ham
dispensation, uanset enhver bestemmelse, forordning og sædvane, eller på
ny, om nødvendigt, give ham provision herpå med (indføjelse af) formåls
tjenlige bestemmelser og “uanset” bestemmelser og (med indsættelse af)
eksekutorer som i formularerne...... Lad det ske angående alt det oven
anførte. R(ogerii)2). Uden læsning3). R(ogerii). Givet i VilleneuveiAvignon stift den 20. oktober i vort tiende pontifikatsår.
1) jf. ovf. nr. 489 note 2. — 2) jf. DRB III 1 nr. 402 note 3. — 3) jf. DRB III 2
nr. 160 note 4.

1351. 20. oktober. Villeneuve.
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Pave Clemens 6. overdrager Niels Drukken fra Danmark det kanonikat og den
præbende ved kirken i Worms, som han ønsker at tilbytte sig fra Henrik Suderman
mod at overlade denne sit kanonikat og sin præbende ved apostelkirken i Köln.
Afskrift i de pavelige kopibøger1).

il vor elskede søn Niels Drukken fra Danmark, kannik i Worms, hilsen
o.s.v.
Det apostoliske sædes (---------).2) Fornylig har nu Du, der på det tids
punkt sad inde med kanonikat og præbende ved de hellige apostles kirke
i Köln, og vor elskede søn Henrik Suderman fra Dortmund, der sad inde
med kanonikat og præbende ved kirken i Worms, af gode og gyldige grunde
ønsket at bytte disse embeder, og for denne ombytnings skyld har I ved
det apostoliske sæde frit ladet nævnte embeder oplade til vor elskede søn
Guillelmus’ hånd, udvalgt biskop af Embrun, og da samme udvalgte bi
skop derefter på vor særlige befaling, givet ham mundtligt herom, har ladet
disse embedsafkald godtage ved nævnte sæde, imødekommer vi nådigt
Dine ønsker i denne sag og overdrager Dig med apostolisk myndighed
fornævnte kanonikat og præbende ved samme kirke i Worms, der er ledige
ved dette afkald, uanset om fornævnte kanonikat og præbende eller et
af disse beneficier særligt måtte være reserveret til apostolisk overdragelse,
og vi giver Dig dem ligeledes ved provision med fuld kanonisk ret og al
ret og tilbehør, idet vi erklærer det (---------)2) uanset alle herimod stridende

T

20. oktober 1351
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bestemmelser og sædvaner ved samme kirke i Worms, selv om de er be
kræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller enhver anden bekræftelse,
eller uanset om nogen med apostolisk eller enhver anden myndighed er
anerkendt som kanniker i samme kirke i Worms eller gør påstand om aner
kendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at
de skal have provision på kanonikater og præbender ved nævnte kirke i
Worms, eller almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de
egne (-------- )2) opnå nævnte kanonikat og præbende ved samme kirke i
Worms, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret
til at opnå andre kanonikater, præbender og beneficier; (vor overdragelse
gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder, biskoppen, og vore
elskede sønner, kapitlet i Worms, eller hvilke som helst (-------- )2) tvinges
dertil, og at kanonikater og præbender ved samme kirke i Worms eller
andre kirkelige beneficier (---------)2) omtale sted; (vor overdragelse gæl
der også), hvis Du ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige
ed på at ville overholde bestemmelserne og sædvanerne ved samme kirke
i Worms, 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 såvel kanonikater og præbender ved
kirkerne i Ribe og Aachen i Liège stift, som sognekirken i Øse i Ribe
stift. Det er dog vor hensigt, at Du ikke på nogen måde ved vor overdra
gelse af nævnte kanonikat og præbende, som vi har overdraget Dig som
nævnt, må erhverve nogen ret dersteds, som Du og nævnte Henrik ikke, da
I foretog Eders afkald, besad i de kanonikater og præbender, som I har
opladt som nævnt. Intet menneske (---------)2). Givet ved Villeneuve i
Avignon stift den 20. oktober i vort tiende pontifikatsår.
1) ansøgningen hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi.Dan. — 2) for
de forkortede formler se nr. 142.
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1351. 20. oktober. Villeneuve.

Pave demens 6. pålægger dekanen i Neuhausen og sakristanerne ved kirkerne i
Avignon og St. Paul i Worms at indføre Niels Drukken fra Danmark i det kanonikat
og den præbende ved kirken i Worms, som han har tilbyttet sig fra Henrik Suder
man.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

3i3

24- oktober 1351
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å samme måde til vore elskede sønner,
dekan ved Neuhausen kirke
uden for Worms’ mure, og .., sakristanen ved Avignon kirke og St.
Pauls kirke i Worms, hilsen o.s.v.
Det apostoliske sædes o.s.v. indtil1) opladt som nævnt. Derfor pålægger
vi (-------- )2) med vor myndighed skal indføre samme Niels eller hans
befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af nævnte kanonikat og
præbende ved fornævnte Worms kirke med sammes ret og tilbehør, og at
I skal forsvare ham efter indførelsen efter at have fjernet enhver uret
mæssig besidder. I skal skaffe ham eller nævnte befuldmægtigede for ham
anerkendelse som kannik og broder til nævnte præbende i fornævnte kirke
i Worms, efter at I har anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet med
nævnte fulde ret, og I skal sørge for, at der fuldt ud (---------)2), eller
uanset om samme biskop og kapitel (---------)2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 494. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.

1351. 24. oktober.
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Herr Oluf Jensen af Tystofte skænker en brydegård i Nørre-Grimmelstrup til
Sorø kloster mod at få sit gravsted der.
1. Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440):

en velbyrdige mand, herr Oluf Jensen af Tystofte, ridder, tilskyndedes,
ved guddommelig nåde til at vælge sit gravsted sammen med sine
forfædre i Vor Frue kirke i Sorø, og for at samle sig uforgængelige skatte
i himlen skænkede han samme kirke i Sorø en brydegård med en halv
mark skyldjord i Grimmelstrup i Vedby sogn på Falster, idet han skødede
den med alle dens tilliggender til klostret til evig besiddelse. I det Herrens
år 1351 mandagen før Simon og Judas’ dag. Denne gård havde han selv
arvet ved sin moders død.

D

2. Eline Gøyes jordebog (1552):

t brev, at herr OlufJensen af Tystofte, ridder, giver og skøder en gård
i Grimmelstrup, Vedby sogn på Falster, til Sorø kloster, hvor han
vælger sit sidste hvilested. Givet mandagen før apostlene St. Simons og
St. Judas’ dag. 1351.

E

Nr. 497
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29. oktober 1351
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1351. 29. oktober. Ribe byting.

Tingsvidne om, at Hergerd, søn af Jon Bonde, har skødet sit stenhus med baghus
og privet i Grønnegade samt de grunde, husene ligger på, og andre tilstødende jorder
til rådmand Anders Bondesen.
Original i rigsarkivet.

ådmænd og de øvrige borgere i Ribe til alle, der ser dette brev, hilsen
- evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1351
lørdagen før allehelgensdag, var Hergerd, søn af Jon Bonde, der fordum
var rådmand og vor medborger, personligt på vort byting, hvor han til
skødede den gode mand, nærværende brevviser Anders Bondesen, råd
mand hos os og vor medborger, et stenhus, beliggende i Grønnegade mod
øst i samme gade1) mellem Gødeke Nyborgs — salig ihukommelse — sten
hus og det stenhus, som nu tilhører Vor Frue kirke, endvidere et lille sten
hus liggende overfor i bagenden af gården, kaldet ‘tværhuse’, med et lille
tilbygget privet2), og også de grunde, som samme huse optager, den jord
der ligger mellem disse huse, og de enkelte jorder, som umiddelbart ved
siden af hinanden strækker sig fra nævnte kirkes grund mod øst, med fri
gennemgang til åen og med hele jordernes bredde, således som Jon,
nævnte Hergerds fader, vides at have ejet det; han afhændede dette gods
med fuld ret og oplod det til fri og evig besiddelse, ligesom han af egen
drift erkendte, at han fuldt ud havde modtaget fuld betaling for det oven
nævnte gods af omtalte Anders Bondesen, og at alle de vilkår og bestem
melser, der indeholdtes i det brev3), som tidligere var opsat om det nævnte
gods’ pantsættelse, rigtigt og fuldstændigt var blevet iagttaget i enhver
henseende; og dette erklærer vi med dette brev offentligt for alle, hvem
det vedkommer eller i fremtiden kan vedkomme. Til vidnesbyrd herom
har vi ladet vort bysegl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år og
dag.

R

1) i en påskrift på originalen fra 15. årh. siges stenhuset at ligge på den søndre side i
Grønnegade. — 2) teksten har domuncula priuata. — 3) kendes ikke.
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1351. 8. og 16. november.

Tord Tuesen skøder sin ejendom i Bokestorp til Bosjø kloster.
i. Skånebrevsfortegnelsen :

jo.

3i5

november 1351

Nr. 499

re sammenknyttede breve, der indeholder Tord Tuesens skøde til
Bosjø kloster på alt hans gods i Bokestorp. Givet på biskoppen og be
kenderen St. Villehads dag, og eet brev onsdagen efter biskoppen og be
kenderen St. Briccius’ dag 1351.

T

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

re skødebreve udstedt af Tord Tuesen til Bosjø konvent vedrørende
noget gods og ejendom, som han har i Bokestorp i Hodr sogn og
Frosta herred, og som han bortsolgte. Givet 1351.

T

3, Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ord Tuesen sælger al sin ejendom, både løst og fast, i Bokestorp i
Hoor sogn i Frosta herred til Bosjø kloster, hvilket tre ligelydendc
breve viser. Givet 1351.

T

1351. 10. november. Slesvig.

499

Biskop Niels af Slesvig stadfaster efter ansøgning af Wulf Ditlev og Hartvig
Sehested den indstiftelse af et alter i nonnernes kirke på Holm i Slesvig, som varfore
taget af deres afdøde fader Sigfred Sehested.
Original på Gottorp.

iels, af Guds nåde biskop af Slesvig, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi giver desto hellere vort samtykke til gudfrygtige mænds fromme øn
sker, jo mere de er til gavn for sjælene og til overflod fremmer kirkens for
mål. Herr Sigfred, kaldet v. Sehested, ridder, salig ihukommelse, fik i sin tid
bispetienderne af Siseby kirke i pant af den ærværdige fader herr Hellembert, fordum Slesvigkirkens biskop, for 250 mark lybsk, da samme kir
kes alvorlige nød og kirkens åbenbare tarv rådede dertil; men da han
(herr Sigfred) på sit yderste til frelse for sin sjæl ønskede at træffe bestem
melse om disse 250 mark på nyttig vis, pålagde han sine arvinger, at de
skulde indstifte et nyt alter i nonnernes kirke i Holm nær Slesvig til ære for
den hellige jomfru Maria, således at den kannik, som til enhver tid sad
inde med samme alter som præbende, hvert år fuldt ud skal oppebære
fornævnte tiender som dette alters indtægt, indtil de måtte blive genindløst af os eller af nogen af vore efterfølgere for omtalte penge; da skal

Nr. 500

23. november 1351
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der inden et års forløb købes gods, der er aldeles frit og eksimeret for
tjenesteydelser og krav fra alle med undtagelse af den, der sidder inde med
præbenden, at henlægge evindeligt som indtægt for nævnte alter. Af den
grund har Wulf, Detlev og Hartvig, fornævnte herr Sigfreds sønner, yd
mygt ansøgt os om, at vi vilde værdiges at give samtykke til deres elskede
afdøde faders fromme forsæt. Da vi nu har overvejet, at dette ikke alene
vil være til frelsebringende gavn for den afdødes sjæl, men føre til øget
gudstjeneste, Gud til velbehag, bøjer vi os velvilligt for den fornævnte af
døde herr Sigfreds fromme hensigt og hans sønners gudfrygtige sindelag
og tillader og godkender, billiger og stadfæster med dette brev med vort
elskede kapitel i Slesvigs endrægtige samtykke og vilje den tilsigtede op
rettelse af nævnte alter i nonnernes fornævnte kirke på grundlag af om
talte bispetiender. Til fuld kundskab og fast erindring om alt dette er vort
segl tillige med segl tilhørende vort elskede kapitel i Slesvig hængt under
dette brev. Givet i Slesvig i det Herrens år 1351 på dagen før St. Morten
bisps dag.
500

1351. 23. november.

Broder Rikulv, prior, og konventet i Antvorskov skøder 18 øre og 1 ørtug skyldjord
i Ølstykke til provst og kapitel i Roskilde mod 20 øre skyldjord i Landsgrav, der hid
til har ligget til St. Mikkels kirke i Slagelse og provstedømmet i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

roder Rikulv, prior i Antvorskov, og hele det menige konvent samme
steds til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi efter velovervejet råd og med enstemmigt samtykke
af os alle overlader, skøder og med dette brev oplader vort gods, alt og
hvert, i Ølstykke i Jørlunde herred, nemlig 18 øre og en ørtug skyldjord
med alle dets tilliggender, rørligt og urørligt, til de hæderlige og agtværdige mænd herrerne Jens, kaldet af Kappelgård, provst, og Roskilde kir
kes hele kapitel, at besidde evindelig til vederlag for deres gods, alt og hvert,
i Landsgrav i Slagelse herred, nemlig tyve øre skyldjord, der hidtil har
ligget til St. Mikkels kirke i Slagelse og Roskilde provsti, men som af for
nævnte herrer provst og kapitel i Roskilde er tilskødet og overladt os til
modsvarende besiddelse og ved en tilsvarende afhændelse. Til sikkerhed
og fastere forvaring herfor har vi ladet vore segl hænge under dette brev.
Givet i det Herrens år 1351 på paven og martyren St. Clemens’ dag.

B

3H

8. december 1351

Nr. 502

1351 27. november, Reg.Dan. nr. 2351. Vidissen af den falske Agapitbulle
er et falskneri af Rabenius, jf. N. Ahnlund, Niels Rabenius 85.

1351. 1. december.

501

Herr Jens Pedersen salger 24 gårde i Næsby til Fikke Moltke,
Oversættelse i Anne Krabbes kopibog,

eg Jens Pedersen af Broby, ridder, ønsker alle, der ser dette brev, evig
salighed i Herren.
Alle og enhver skal vide, at jeg til nærværende brevviser Fikke Moltke
har solgt og skødet alt mit gods i Næsby, at beholde til evig ejendom,
hvilket er 24 gårde, som jeg på retmæssig vis havde fået med min hustru.
Jeg forpligter derfor mig og mine arvinger til at fri, hjemle og frigøre for
nævnte Fikke dette gods og fuldkomment at stå til rette mod tiltale fra
hvem som helst og holde ham skadesløs i enhver henseende, dersom nogen
på nogen som helst måde handler derimod. Til yderligere vidnesbyrd
har jeg hængt mit segl her nedenunder sammen med segl, tilhørende
Jakob Olufsen, ridder, og Peder Nielsen af Døj ringe. Givet år 1351 efter
Guds fødsel dagen efter apostlen St. Andreas’ dag.

J

1351. 8. december. Sønderborg.

502

Hertug Valdemar 3, af Jylland tildømmer Markvard Rutze Elsholm i Rise herred
med en ottingjord i Barsmark,
Original i rigsarkivet,

aldemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi tildømmer nærvæ
rende brevviser Markvard Rutze noget gods, kaldet Elsholm, i Rise herred
med bygninger og huse sammesteds og med jorder, nemlig en otting i
Barsmark, tillige med huse og bygninger i Bolderslev, som hører til samme
gods — hvilket gods lovligt tilvurderedes samme Markvard af tolv vurderingsmænd med vort brev i anledning af Bo Lytteke, borger i Tønder,
og som samme Markvard efter tilvurderingen på tre på hinanden følgende
ting tilbød de nærmeste slægtninge og frænder1) til indløsning, men som på
ingen måde indløstes — at besidde frit med rette evindelig, såvel med hen-

V

21. december 1351

Nr. 503
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syn til hans egen ret som med al vor ret, eftersom det lovligt tildømtes ham
ved tre domme på tinge og ved tolv vurderingsmænd. Og vi forbyder fast
og bestemt under trusel om vor nådes fortabelse, at nogen, af hvad stilling
eller stand han end er, drister sig til på nogen måde at lægge samme
Markvard hindringer i vejen eller besvære ham angående det føromtalte
gods eller på nogen som helst måde befatte sig dermed uden hans vilje
eller samtykke, hvis han vil undgå vor straf. Givet i Sønderborg under vort
segl i det Herrens år 1351 i vor nærværelse på den hellige jomfrus undfan
gelsesdag.
1) jf. Jyske Lov I 34.

503

1351. 21. december.

Sigvid og Asser Mogensen pantsætter en halv mølle, kaldet Nykværn, i Åby til
Jens Svendsen for 4 mark skånske penge.
Original i det svenske rigsarkiv.

igvid og Asser Mogensen, brødre, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at vi i sandhed står i
skyld og gæld til den gode mand Jens Svendsen formedelst fire mark nye
skånske penge, at betale ubetinget i rede penge til førstkommende St. Olufs
dag, for hvilke vi pantsætter ham en halv mølle, kaldet Nykværn, i Åby
i form af ‘forved’, dog på det fastsatte vilkår, at hvis nævnte penge ikke
betales til føromtalte dag og termin, da skal nævnte halve mølle overgå til
samme Jens og hans arvinger, at besidde med rette evindelig, med den til
føjelse, at hvis fornævnte mølle berøves eller fradømmes samme Jens eller
hans arvinger, så forpligter vi os og vore arvinger til i stedet for møllen at
overgive fornævnte Jens eller hans arvinger en gård, som årligt svarer afgift
til værdi af to øre mel, og som ikke er øde. Yderligere lover vi at yde frug
terne og afgiften i det år, nemlig to øre mel, uden vægring. Til vidnes
byrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1351 på apostelen St. Thomas’ dag.

S

504

[13]51 ).

Fragment af et tingsvidne om salg af gods til Bosjø kloster.
Fragment af en afskrift i Bosjø klosters brevbog (rigsarkivet).

3i9

J351

Nr. 507

.. Mogens........ torp, Oluf af H........ til alle, der ser dette brev......
evindelig
Alle skal vide, at i [ 13J51
Frosta herred
at den gode
mand...... solgte til den gode herre Niels........ i kloster........ i Hodr sogn
...... som han havde med alle........ agre, enge, skove........ , idet han er
kendte ...... fuld pris........ og........ sig og sine arvinger........ med alle dets
tilliggender......
1) året er ufuldstændigt overleveret, men er sandsynligvis 1351, da tingsvidnet er
udstedt på latin, hviklket gør en datering til 1451 mindre sandsynlig; endvidere er den i
brevet omtalte herr Niels rimeligvis identisk med prioren i Bosjø kloster Niels Pose, der
nævnes bl. a. i nr. 421.

1351.

505

Næstved St. Peders kloster pantsætter sit gods i Borup til Peder Dene og Arnold
Knap.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

lostret pantsatte sit gods i Borup, Ramsø herred, til Peder Dene og
- Arnold Knap for 30 mark lødigt sølv; men når de var døde, skulde
det samme gods overgå til klostret, at indløse med (kong) Valdemars
myndighed, i hvis nærværelse dette skete. 1351.

K

1351.

506

Albert Brunstensen, kannik i Roskilde, skænker sin gård i Næstved til St. Peders
kloster.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

lbert Brunstensen, kannik i Roskilde, gav og skødede os sin gård tæt
. nord for kirken, for at brødrene skulde holde årtid for ham og hans
forældre med fire messer og vigilier dagen efter lille St. Hans. Og vi skal
hvert år give kannikerne i Roskilde en skilling grot fra Tours på hans
dødsdag, for at de skal holde hans årtid i Roskilde til evig tid. 1351.

A

1351.

507

Gødeke Mogensen pantsætter to gårde og en vandmølle i Broby til herr Jakob
O lufsen.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

Nr. 508

I35I

320

g Gødeke pantsatte dem1) til herr Jakob Olufsen, ridder, på herreds
tinget og med samtykke af sin søn Mogens Gødekesen kaldet Rå,
som senere i sit åbne brev forpligtede sig til at være hjemmel for ham. I
det Herrens år 1351.

O

1) jf. DRB II 12 nr. 121.

508

1351.

Johan Wittenborg låner Bertold penge da han rejste til og vendte tilbage fra
Skåne.
Johan Wittenborgs regnskabsbog i Lubeckarkivet.

det Herrens år 1351 blev han, Bertold, mig 7 mark skyldig for lånte
penge, da han rejste til Skåne ... Da Bertold kom hjem fra Skåne,
lånte jeg ham 7 gylden og 17 skilling sølvpenge.

I

509

1351.

Kong Magnus af Sverige vidimerer kong Valdemars brev til johanniterne i Antvor
skov.
Akershusregistret (1622).

idisse og stadfæstelse, givet af kong Magnus, og af et beskyttelsesbrev
af kong Valdemar, givet St. Hans’ brødre i Antvorskov, og at de skulle
have alle 40 marks sager. År 1351.

V
510

1351.

Niels Eriksen af Jerstrup kvitterer kong Valdemar for Vejle på Fyn.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at Niels Eriksen af Jerstrup, ridder, fritager kong Valdemar og
hans medlovere, herr Henning Podebusk m. fl., for ethvert krav og
for det løfte, som var givet ham angående gods i Vejle på Fyn. Givet i det
Herrens år 1351.

511

1351.

Lars Olufsen af Rårise oplader alt sit fædrene gods i Over-Vindinge til kronen.
1. Vordingborgske registratur (1476) p. 296:

321

J351

Nr. 514

rev, at Lars Olufsen af Rårise oplader og skøder Arnold Knap, foged
på Vordingborg, på kong Valdemars vegne alt gods i Over-Vindinge,
som han og hans søskende arvede efter deres fader, hvilket er fem ørtug
og tre skæpper jord. Givet etc. 1351.

B

2. Vordingborgske registratur (1476) p. 2$8:

rev, at Lars Olufsen af Rårise med sine søskendes samtykke og vilje
skøder og oplader Arnold Knap o. s.v. på kong Valdemars vegne sit gods
i Over-Vindinge i Hammer herred, hvilket er fem ørtug og tre skæpper
jord, som han og hans søskende arvede efter deres fader. Givet etc. 1351.

B

1351.

512

Peder Larsen oplader alt det gods i Stuby og Næs, som tilhørte Jakob Pedersens
arvinger, til kong Valdemar.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at Peder Larsen har opladt kong Valdemar alt det gods, Jakob
Pedersens arvinger havde i Stuby og Næs, indtil dette brev tilbage
kaldes. Givet 1351.

B

1351.

513

Niels Pedersen af Udby pantsætter to øre skyldjord i Neder-Vindinge i Kastrup
sogn til Ølrik af Kastrup for fem mark sølv.
Vordingborgske registratur (1476) .

rev, at Niels Pedersen af Udby har pantsat Ølrik af Kastrup sit gods i
Vindinge i Kastrup sogn, hvilket er to øre skyldjord, for fem mark
sølv, som foran skrevet1). Givet i året 1351.

B

1) d.v.s. et registreret brev af 1354 u.d., trykt ÆA. I 136.

1351.

514

Køpeke Blome pantsætter sit gods i Græsted til Everlin {Jæger) for 12 lødige mark.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at Køpeke Blome pantsatte Everlin sit gods i Græsted med alt til
liggende for 12 lødige mark sølv efter kølnsk vægt. Givet etc. 1351.

B

3. række. III. — 21

Nr. 515

1351
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515
1351.
Skøde på gods i Våstra-Skråvlinge.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et skødebrev på noget gods i Våstra-Skråvlinge. I det Her
rens år 1351.

F

516

1351.

Kong Valdemar 4. Atterdags brev, at herr Jakob Flæbs børn har solgt Saltø til
herr Klaus v. d. Jura.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Valdemars brev, at herr Jakob Flæbs børn har solgt herr Klaus
- v. d. Jura alt deres gods, rørligt og urørligt, nemlig Saltø og møllen,
et bol jord i Saltøby med ejendom i Flinterup og Menstrup og et bol jord i
Jenstrup. Givet 1351.

K
517

1351.

Folmer Folmersen skøder sin rettighed i Saltø til herr Klaus v. d. Jura.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

olmer Folmersen af Stadagers skøde, hvormed han skøder herr Klaus
v. d. Jura sin ret til Saltø. Givet 1351.

F
518

1351.

Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer herr Peder Bæger gods i Kyse.
Maribo klosters registratur (1624).

et bundt breve mærket med nr. 523 findes først kong Valdemars dom. brev på noget gods i Kyse til herr Peder Bæger. 1351.
519

1351.

Niels Jensen af Løjstrup skøder en gård i Løjstrup til Vor kloster.
Skanderborgske registratur (1606).

iels Jensen af Løjstrups brev på latin, at han havde skødet og frit over
draget en gård i Yding, som kaldes Puthgård, til Vor kloster.
Givet 1351.

N

3^3

Nr. 524

1351.

520

Niels Jonsen af Ormslevs skøde på gods i Tørring.
Skanderborgske registratur (Øm klosters breve 1606).

iels Jonsens af Ormslevs latinske skøde på alt hans gods i Tørring.
Givet 1351.

N

1351 el. 1403.

521

Skødebrev på gods i Gylling.
Akjarske registratur (Århus bispestols breve 1611).

ELt skødebrev på pergament på gods i Gylling. 13511).
1) et andet håndskrift af registraturen har 1403.

1351.

522

Niels Jensens skøde på Abildgård i Hygum sogn.
Vestervig klosters registratur (1599).

iels Jensens skøde på Abildgaard i Hygum sogn. Seglet er borte fra
dette brev. 1351.

N

1351.

523

Nicolaus Wakendorf salger sit gods i Kasmark til provst Otto v. d. Wisch i
Slesvig.
Registratur i rigsarkivet (omkr. 1600).

icolaus Wakendorfs salgsbrev på latin vedrørende sit gods i Kasmark,
udstedt til Otto v. d. Wisch, provst i Slesvig. År 1351.

N

1351.

524

Oluf Jonsen Glug skøder Vallø til herr Bo Falk.
Omtalt af Erich Pontoppidan i Den danske Atlas III 194 (1767).

O

r 1351 har OlufJonsen Glug været herre til Vallø og da skødet den til
herr Bo Falk1).

A

1) da Bo Falk allerede inden 1351 skriver sig til Vallø, kan referatet kun delvis være
rigtig.

21*

Nr. 525

[Omkr. 1351 — 66]

525

[Omkr. 1351—66] 9.
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13 registraturer over adkomstbreve på gods, der er overgået i herr Bo Falks besid
delse.
Registratur i rigsarkivet (1541).

1:

err Bo Falks brev, som han har fået af kong Valdemar på Vallø og
Vallø fang, Hersted, Glostrup, Vridsløse, Skovlunde, Avedøre og
Vallensbæk med mere gods.

H
2:

remdeles et skiftebrev angående Vallø, ved hvilket kong Valdemar var
til stede.

F

3:

samme æske findes et andet brev på Klemmenstrup, Herfølge, Søllerup,
Åshøje og Gammel Køge, som Jens Jul solgte til herr Bo Falk.

I

4:

fremdeles endnu et brev, som Bodil Assersdatter har givet herr Bo Falk
på Hastrup, Gammel Køge og Svansbjerg.
5:

fremdeles findes i samme æske Ludvig Gregersens brev om, at han
pantsatte Vallebo til herr Bo Falk.
6:

fremdeles findes i samme æske Eggert Kåds brev om, at han pantsætter
Kongsted til herr Bo Falk, tillige med et andet brev om samme by.
7-

o breve, at herr Bo Falk har fået pantsat og har købt Børsted, Olstrup2),
Endeslev og Borup.

[1351—52]
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8:

remdeles findes der i samme æske et brev om, at Fikke Smeger solgte
Barup til herr Bo Falk.

F

9'

I en æske med mærket L II findes kong Valdemars dombrev på Barup.
10:

remdeles af æsken med mærket K II et pantebrev og kong Valdemars
dom på Borup.

F

11:

F
-L^t brev, at Peder Pedersen pantsætter Sigerslev til herr Bo Falk.
12:

re breve, der lyder på, at herr Bo Falk har fået Menstrup og Jenstrup i
pant.

T

J3:

N

ogle breve, der lyder på gods, som herr Bo Falk og herr Eskil Falk
har fået som pant og har købt, tillige med flere andre breve, der ved
rører dem.

1) disse registraturer er her holdt samlede og placeret efter Oluf Jonsens Glugs skøde
til herr Bo Falk (nr. 524); det er ikke muligt nøjere at bestemme, hvornår det omtalte
gods er overgået i Bo Falks besiddelse. Bo Falk døde 1366. — 2) Olstrup var pantsat
Bo Falk af Niels Agesen af Karsholm, der skøder det sammen med sit øvrige sjællandske
gods til kong Valdemar d. 22. sept. 1366, jf. Rep. nr. 2804.
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Borgerne i Lübeck formulerer visse rettigheder, som de ønsker at måtte nyde i
Skanør og Falsterbo.
Udkast i Liibeckarkivet,

ette er de rettigheder i Skanør og Falsterbo, som Lubeckerne beder
om må blive givet i brev under den herre konges segl.

D
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(i) Den første artikel er, at deres foged skal pådømme den beskadigelse,
der kaldes ‘blå’2). <2) Fremdeles skal han dømme den, som har slået
nogen og trukket ham i håret, og om hånsord og om inddrivelse af gæld.
(3) Fremdeles at en hvilken som helst lybsk borger, der sagsøges for nogen
lovovertrædelse, kan stille borgen for sig, (medmindre han har forbrudt
sig til hals og hånd)3). (4) Fremdeles når som helst han kommer på hellig
dage, kan han losse sine skibe. <5) Fremdeles når de kommer, kan de op
føre deres boder, hvor de vil. (6) Fremdeles hvis deres foged kommer
sent, kan der ikke nægtes dem ret af den grund. <7) Fremdeles hvis nogen
forser sig, skal ingen uden den anklagede besværes hermed. (8) Fremdeles
hvad angår ‘worten’4), skal de ikke give den forud, men (kun) den skyldige
afgift af deres boder. (9) Fremdeles at ingen skal tvinges til at give nye
penninge, førend de er udgået. <10) Fremdeles hvis nogen dør sammesteds,
skal deres venner bringe deres ting til deres visse arvinger efter at have stillet
borgen. 00 Fremdeles hvis sammesteds nogen af dem er blevet dømt fra
hånd eller liv, skal deres ting forblive hos deres rette arvinger. (12) Frem
deles skal de, der kommer med pramme og indretter boder ved stranden,
være fri for bodegæld5). O 3) Fremdeles hvis nogen bringer sine varer,
der er til salg, til torvs eller oplagrer dem sammesteds, skal han ikke tvin
ges til at betale afgift heraf. 04) Fremdeles at Lübeckerne for enhver
forseelse skal stå i rette i nærheden af deres boder i Falsterbo.
Der skal sendes brev til den svenske konge om rejseruten til Novgorod.
1) udkastet er i Lüb. UB. II 318 nr. 369 og Hans. UB. II 123 nr. 297 dateret til 1316—
19 og sat i forbindelse med de to udkast, som Lübeck omkr. 1316 forelagde Erik 6. Menved
til godkendelse, jf. DRB II 7 nr. 373. Men som Schäfer, Das Buch des Lübeckischen
Vogts auf Schonen (2. udgave) XXXIV note 2, jf. CXLI, mener, må det snarere antages
at være formuleret nogenlunde samtidigt med de klager og modklager, der haves fra lybsk
og svensk side, og som kan dateres til 1351—52, jf. nr. 527. Slutbemærkningen: Der skal
sendes brev til den svenske konge om rejseruten til Novgorod, står sandsynligvis i forbin
delse med §§ 5 og 6 i kong Magnus’ klager, nr. 527 (c). — 2) d.v.s. legemsbeskadigelse,
der fører til blodudtrædninger. — 3) slettet i udkastet. — 4) ndt. = Wurtzins, d.v.s. af
gift af den jord, boderne var opført på. — 5) teksten har precium bodarum.
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Hansestædernes og kong Magnus af Sveriges klager mod hinanden, især over for
holdene på Skånemarkedet.
Samtidig afskrift i Rostock på pergamentblad: (a) og (b) på forsiden adskilt fra hinanden med
en streg, og (c) på bagsiden.
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(a) Søstæderne rejser disse sager og fremfører disse anker mod Sveri
ges konge og hans fogeder og officialer.
{1) For det første, at når vore borgere arbejder på og er beskæftiget med
at opføre deres boder, kaldet ‘bodesteder’, på vore frie fed, skal det ske
med nævnte herr konges fogeders samtykke sammesteds, og at enhver af
dem tvinges til at give en tønde øl eller mere eller mindre, alt efter hvad
han formår, hvorved vi og vore drages ind under en for os alvorlig beskat
ning. <2) Fremdeles havde vi ifølge gammel sædvane og særlig nåde den
ret, at enhver fremmed, som vore fogeder gav adgang til at bo sammen med
os på vore fed, skulde stå til rette for vore fogeder i de sager, der frit skulde
pådømmes af os. Nu vil disse fogeder, at sådanne fremmede skal møde
for deres domstol, idet de uretfærdigt bemægtiger sig vor retsudøvelse.
(3) Fremdeles havde vi fra gammel tid den ret, at enhver af vore borgere,
der besøgte fornævnte markeder, frit til deres eget brug kunde have een
egen vogn, kaldet ‘agevogn’, til på helligdage såvel som søgnedage at køre
sine ferske og salte sild og sit andet gods — som ellers vilde fordærves — for
hvilket han blot gav en halv mark skånsk, og hermed var de løst og fritaget
for ethvert krav, og enhver bonde kunde køre (for dem), hvilket kaldes
at ‘age’. Men nu må ingen have sådanne vogne undtagen de danske foge
der sammesteds, deres officialer og tjenere, som de har i det antal, de vil,
og de forhøj er deres pris, som de vil, og bebyrder og beskatter hermed vore
og hansekøbmanden til alvorlig tynge for os, hvilket overhovedet er uvant;
og når som helst de ønsker at være ondsindede imod os og bringe os og
hansekøbmanden i vildrede, udsteder de det forbud, at ingen — hverken
disse bønder eller andre — skal eller må køre deres vogne, og herved voldes
der et uudholdeligt tab for vore og hansekøbmanden. <4) Fremdeles
skulde enhver ‘pram’ fra gammel tid blot give en halv mark skånsk, og
alle lastskibe, kaldet ‘lægtere’, var fritaget og gav ingenting, og ethvert
skib fra Tyskland gav en øre nye skånske eller 4x/2 ørtug gamle skånske
penge. Men nu forlanger og vil de kort og godt have to mark af hver
‘pram’, 1 mark af hver ‘lægter’ og 18 grot2) og mere af hver ‘fiskeskude’,
og de berøver nu uretfærdigt vore (folk) og herigennem os disse hidtil over
holdte sædvaner og friheder. <5) Fremdeles drager nævnte fogeders tje
nere, kaldet ‘rendesvende’3), gennem vore fed og vore steder sammesteds
såvel ved nattetid som om dagen og øver megen vold og presser med våben i
hånd vore borgere og hansekøbmanden til uhørte tynger, da vore hansekøbmænd er fuldstændig våbenløse. (6) Fremdeles når som helst vore og
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købmændene for deres forretningers skyld skal passere og rejse mellem
Skanør og Falsterbo over ‘Holm’ og ‘Hob’ og nær ‘Strand’ med deres
våben, således som kongens bestemmelser og landets hidtil overholdte love
kræver, nemlig med sværd i sværdrem, kaldet ‘vetele’4), og spydet kamp
beredt, angriber disse fogeder sammesteds og deres officialer dem med
vold, fanger og sætter dem i stokken og kræver senere bøder af dem, og
ingen kan passere der sikkert ad den direkte vej til stor skade for os.
(7) Fremdeles, når vore håndværksborgere kommer sammesteds til mar
kederne for at udøve deres erhverv, nemlig skomagere, skræddere, tønde
bindere, buntmagere og andre, plejer de at give en ‘mesterørtug’ og en
‘helligdagsørtug’ af deres arbejde, og dermed var de og bør de være kvit
og fri for ethvert skattekrav. Men nu tvinger disse fogeder vore nævnte
medborgere til ud over disse overholdte sædvaner, at en skomager skal give
dem et par støvler, en buntmager et skind og andre efter værdien og om
fanget af deres ejendele til ringe tak, hvoraf der sker os og vore den største
uret. Det har stået på i de sidste otte år. Og opkrævningen hos bunt
magerne opstod, fordi Grelle Remensnider og Henneke Warendorp blev
fornærmet på hinanden og sloges, hvorfor de begge gav et skind som bøde
for deres forseelse, og denne forseelse, der blev begået af nævnte, gjorde de
nu til sædvane og til tynge for vore. (8) Fremdeles blev en dansk fisker
dræbt på markedet i det nærmest foregående år af nogle tyske fiskere, som
på grund af denne gerning flygtede og lod bekendtgøre over landet
Skanør, at de med navns nævnelse var skyldige og anklagede i denne sag.
Men de danske fogeder beskattede og opkrævede bøder på over tre pund
groter fra Tours af vore fiskermænd, skønt de var skyldfri og uden brøde
og hverken havde bistået med råd eller dåd til denne ugerning, og hvis
ikke andre var skredet ind, var de blevet krævet for mere, hvor uretfær
digt det end var. <9) Fremdeles dræbte de danske fogeder tillige med
deres medskyldige på det nærmest foregående marked, førend vore bor
gere kom sammesteds, en tysker, som de endnu ikke har bødet for.
(10) Fremdeles stævner de vore borgere enkeltvis, een efter een, og skaffer
dem uretfærdigt forskellige opdigtede sager på halsen, og skønt de er fuld
stændig uskyldige og tilbyder at ville rense sig for alt det påduttede, an
førte, opdigtede og pånødede, plages de dog ikke desto mindre alvorligt
af fornævnte og beskattes betragteligt, idet disse herved tiltager sig vor ret
og retshåndhævelse til skade, fare og tynge for os. <11) Fremdeles kan nogle
af købmændene ikke på nogen måde frit bruge deres gods og varer eller
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få tilladelse til at sælge og til gengæld købe andre købmandsvarer, som
passer for dem, i hans nævnte riger og højhedsområder; og alt det gods,
som nævnte herr konges fogeder og officialer køber af købmændene, be
taler de ikke og bestræber sig ikke for at yde en så reel betaling, som de
burde, og de påstår, at det er til nævnte herr konges brug. <12) Fremdeles,
når en købmand lider skibbrud i nævnte herr konges riger og højheds
områder, kan han ikke redde sit gods og sine ejendele og nyde dem ukæret,
således som det fra gammel tid er bevilget dem i privilegierne. Men nævnte
konges fogeder tilriver og bemægtiger sig dem.

(i) Herr kongen anfører disse sager mod søstæderne.
(i) For det første, at de sælger og køber ulovligt med sølv. (2) Frem
deles modtager de fremmede på deres fed til skade for kongen, idet de til
tager sig alle de rettigheder og afgifter, som kan tilkomme kongen fra
deres side. <3) Fremdeles foretager de ulovligt fiskeri, idet de ikke betaler
‘bodegæld’ som danskerne. <4) Fremdeles angriber fornævnte fiskere
under udøvelsen af deres fiskeri de danske fiskere med angrebsvåben, og
de vil ikke give kongens foged fyldestgørelse derfor. (5) Fremdeles be
mægtiger fornævnte fiskere sig uretmæssigt en del af ‘Mønbolejet’, og
‘Åhusmændenes leje’. (6) Fremdeles udskærer købmændene fra alle
stæderne klæder og linned i alenvis. (7) Fremdeles giver de sædvanligvis
ikke ‘tappepenge’ for den vin, som de hidfører, hvilken vin de ligeledes
udskænker med hævert uden tilladelse af herr kongens foged. (8) Frem
deles bemægtiger de sig den jurisdiktion, der tilhører herr kongen, som
skal straffe for ‘blåt og blod’5). {9) Fremdeles vil de ikke betale ‘pram
gæld’, nemlig for hver ‘pram’ 2 mark og af hver ‘lægter’ 1 mark, således
man plejede fra gammel tid. <10) Fremdeles har de krokoner, der sælger
øl på deres fed mod gammel sædvane til stort tab for kongen. <11) Frem
deles forlænger og udvider de deres fed ud over de rette grænser til tab for
herr kongen. <12) Fremdeles havde købmændene fra Lübeck uretmæssigt
bemægtiget sig ‘Kielerfeden’ og ‘Reparpech’6), hvoraf herr kongen hvert
år havde 24 skilling grot og 16 mark penge ud over ‘vinduepenge’7);
dette ‘Reparpech’ har herr kongens råder i Skåne to gange tildømt de rette
besiddere i henhold til tolv gode mænds ed efter landets lov. <13) Frem
deles har samme købmænd fra Lübeck bemægtiget sig en del af ‘Åhus
mændenes leje’, over hvilken uret herr ærkebiskoppen har klaget år efter
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år. <14) Fremdeles har købmændene fra Stralsund bemægtiget sig et
stort stykke land mellem deres fed og ‘pramboderne’.
(c) Sveriges konge rejser følgende klagepunkter mod købmændene fra
søstæderne, kaldet ‘hansebrødrene’.
(1) For det første, at hvor de kommer i Norge og lægger til i havnene,
prygler, sårer og dræber de mennesker og forsvinder derefter, således at
de ikke bekymrer sig om at stå til ansvar for Gud eller for kongen, ej heller
yder de de krænkede fyldestgørelse. <2) Fremdeles, hvor de går i land,
nedriver de huse og bygninger, der tilhører kongen og andre fra hans
egne, og de afbrænder dem uden foranledning fra nogen til ikke ringe
skade og tynge for denne konge og adskillige andre. <3) Fremdeles, at
de har forbudt, at nogen art fødevarer udføres eller bringes fra deres stæder
til Sveriges og Norges lande med undtagelse af fordærvet øl og dårligt mel
og forfalsket humle; ikke desto mindre fører de såvel korn som andre ting,
der synes dem tjenlige, bort fra Sveriges, Norges og Skånes lande. <4)
Fremdels foragter og håner de i Sveriges riger og højhedsområder alle men
nesker af det tyske sprog, der bor i Norge, endogså dem, som før tilhørte
deres samfund, således at de aldrig indlades i deres gilder eller andre ven
skabelige sammenslutninger. (5) Fremdeles styrker de russerne med
våben, klæder, salt, jern, sild og andre fødevarer og øvrige fornødenheder
i foragt for den apostoliske befaling8), hvoraf de har set en afskrift, og til
ikke ringe tab og skade for denne konge af Sverige og begge hans riger.
(6) Fremdeles har de talt ondt om denne konges mænd, der blev taget til
fange i Novgorod — og derved ikke alene om dem, men også om denne
konge — idet de har sagt, at de var sørøvere og slette mennesker, som
pønser på at ødelægge alle de købmænd, der besøger Novgorod og Rusland,
idet de tilføjede, at hvis de frigives uantastede, vil de aldrig kunne håbe på
god fred fra deres side, og derfor rådede de indtrængende til deres tilintet
gørelse. <7) Fremdeles har de udstødt en købmand af deres fællesskab,
som af medynk med disse fanger delte sit gods og skaffede penge for at
dække deres nøgenhed og for at købe og forskaffe dem fornødenheder til
livsophold, idet de ellers var gået til grunde af sult og tørst, og russerne
halshuggede ham straks i deres had.

1) klagerne må, som Koppmann i Hanserecesse I 104 flg., men navnlig Rydberg i
Sverges Traktater II 186 flg. har begrundet, være formuleret efter 1351 14. marts,
da der i kongens klage (c. § 5) sigtes til et pavebrev af denne dag, trykt Sverges Traktater
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II 150 nr. 301; endvidere må de være ældre end de nedenfor som nr. 528—29 trykte
privilegieudkast, da disses formulering på flere punkter er påvirket af de i klagerne rejste
problemer. — 2) lig 1J/2 sk. grot= 1 x/2 mark nye skånske penge. — 3) d.v.s. rideknægte.
— 4) nedertysk, lig Fessel på højtysk; sværdremmen forbandt fæste og arm med hin
anden. — 5) d.v. s. blå og blodige mærker efter slagsmål. — 6) ellers kaldet Reperberg. —
7) teksten har windelaghenghelt, nedertysk ord, der egti. betyder afgift for klapborde med
udstillede varer på offentlige gader, men i Skåne øjensynligt er blevet forstået som vin
duespenge, jf. DRB. III 1 nr. 78, d. v. s. afgift for varer udstillet på nedklappet vindues
skodde. — 8) af 1351 14. marts, indeholdende forbud mod støtte til russerne, som kong
Magnus var i krig med, jf. note 1.
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Udkast til et privilegium af kong Magnus af Sverige for Lübeck på Skånemarkedet.
Afskrifter i Rostock og Lübeck.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til de vise
og gode mænd, fogeder, rådmænd og alle borgerne i staden Lübeck,
kærlighed med Gud og hilsen.
Vi imødekommer gunstigt Eders agtværdige bønner, og som tak for de
tjenester, som I har beflittet Eder på at ære os og vore forgængere med, og
som I indtil nu har sørget for at yde os, bevilger og tilstår vi Eder nådigt
med dette brevs myndighed og med vore elskede råders samtykke, at < 1)
hvis nogen af Eders borgere lider skibbrud under vore landes Skånes og
Hallands kyster — for så vidt disse hører under vort område og herredømme
— ogi vore andre omliggende lande, må ingen mand i disse lande fordriste
sig til i vort eller nogen andens navn eller på vor eller nogen andens be
faling at røve eller vove at bemægtige sig vedkommende skibbrudnes gods,
når det på en eller anden måde kommer i land. Men det er vor vilje og vi
anordner, at alt skibbrudent gods, hvad enten det betegnes som ‘vrag’
eller på anden måde, efter skibbrudet med rette skal tilhøre de personer,
som samme gods tidligere tilhørte. Og hvis de omkommer ved skibbrudet
eller på anden måde, skal det skibbrudne gods opbevares og udelt tilbage
gives deres nærmeste arvinger; og vi forbyder alt misbrug i modstrid her
med, dog således at der skal gives en rimelig arbejdsløn til dem, der ar
bejder på at redde dette skibbrudne gods. <2) Fremdeles vil vi på ingen
måde tillade, at I eller nogen af Eders folk, så snart han kommer til
Skanør eller Falsterbo, før han når sit herberg, berøves sine våben eller
andre af sine ejendele eller beskattes på nogen som helst måde, og vi for-
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byder det bestemt. <3) Desuden tilstår vi Eder, at I og enhver af Eder frit
må sælge klæder, såvel uld som linned, i alenmål på vort marked i Skanør
og Falsterbo på de steder, hvor det er sædvane at gøre det. <4) Desuden må
I sammesteds frit sælge alt det gods, som skal sælges med skålvægt eller
bismer eller med andre vægte, og alt andet gods, stort eller småt, under
forbehold af vor sædvanlige told. I må også købe alt, hvad der er til salg
der, og udføre det købte, uanset om der er forbud herimod og uanset en
hver anden grund. <5) Fremdeles tilstår vi Eder, at I sammesteds kan have
Eders egne vogne og frit foretage kørsel med dem, når som helst det måtte
være nødvendigt for Eder og Eders folk, idet vi forbyder vore fogeder
og alle deres tjenere, at de hindrer eller krænker Eder heri på nogen som
helst måde, da I også tidligere har haft disse vogne og denne kørsel.
(6) Det er tillige vor vilje, at så længe Eders gods ligger på vognene, som
skal bringe det til skibene, og disse vogne endnu ikke rører vandet, er
sådant gods at betragte som ‘ikke kørt frem’, således at der af dette gods
endnu kan betales told uden noget krav, nogen arrest eller beslaglæggelse
af godset2). <7) Ligeledes skal I efter forgodtbefindende kunne losse Eders
skibe, når som helst de ankommer sammesteds, uden at der fra vor side
skal lægges hindringer i vejen. (8) Ligeledes tilstår vi Eder, at I og Eders
(folk) om søndagen før St. Mikkels dag — og ikke tidligere — skal give og be
tale tolden på markederne i nye penge. <9) Hvis fremdeles en eller anden
købmand fører en balle klæder dertil, som to heste kan trække, skal der
overhovedet ikke gives noget heraf til vore fogeder eller deres tjenere eller
nogen af dem; men hvis den kun kan trækkes af fire heste, da skal der blot
gives en halv mark skånske penge heraf til vor foged — og ikke mere —
og til gengæld skal vor foged bære ethvert ansvar for den balle klæder,
således at han, hvis der sker nogen skade med de klæder, skal betale den
skade. <10) Fremdeles er det vor vilje, at I sammesteds skal have laste
skibe, nemlig de skibe, som hedder ‘pramme’, og af hver skal I blot give to
øre skånske penge — og ikke mere — således som det hidtil fra gammel
tid har været ret og sædvane. ø1) Desuden tilstår vi Eder, at I skal have
og til evig tid ukæret besidde Eders fed, indbefattet tillige områderne ‘Kylrevelt’ og ‘Reperberg’, hvilket begynder ved den danske kirke, hvor korset
nu står, og strækker sig videre til et andet kors mellem Falsterbo og Skanør
og på den anden side omgivet med kors indtil den tyske kirkegård, og som
ligger inden for alle disse og dets andre skel, således som nu afgrænset i
længde og bredde med alle gader og veje, der fører til og gennem det, til
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brug, tarv og gavn for alle Eders medborgere, og at I sammesteds frit kan
bygge boder, uden at der påføres Eder eller andre, der ligger sammen med
Eder på dette Eders fed, nogen tynge eller noget overgreb af vore fogeder
eller deres tjenere eller nogen af dem. (12) Og særligt billiger vi, at den
gade eller vej, der løber mellem den lybske mark og den stettinske mark,
og dernæst en anden vej, der løber foran Eders lybske fogeds hus og til
tøjhandlernes huse, kun hører til Eders lybske fed — thi en anden vej,
der løber foran franciskanernes hus, er undertiden så bundløs af dynd, at
I ikke vil kunne bruge den til transport af Eders gods — og at det vandløb,
der strømmer fra den danske kirke indtil de boder, der hedder ‘grum
boderne’3), skiller eller afmærker lybsk og dansk ret; og vi forbyder lige
ledes vore fogeder og alle deres tjenere med væbnet hånd eller ubevæbnet
overhovedet at udøve nogen vold på Eders fornævnte fed4). <13) For
øvrigt er det vor vilje, at I og enhver købmand, der ligger sammen med
Eder på Eders fed, skal købe med kongens mønt under bøde på ti mark skån
ske penge. Men hvis nogen købmand sælger uldne klæder eller linned eller
andet gods, hvad det end måtte være, for kongens mønt, og hvis da den
købmand, som solgte dette gods, frivilligt vil modtage guld, sølv eller
andet gods, hvad det end er, eller endog en anden mønt, hvilken det end
er, i stedet for kongens mønt, — således som de begge, nemlig køber og
sælger, kommer overens derom — skal begge parter, nemlig sælger og
køber, fuldstændig være fri for forseelse og brøde, når blot han (sælgeren)
ikke udskærer klæder i alenmål uden for det sted, der særligt er anvist
hertil. <14) Ydermere tilstår vi Eder, at I på vort fornævnte marked Skanør
og Falsterbo må vælge en egnet mand af Eders egne som dommer eller
foged; han skal fuldt ud kunne undersøge og afslutte og i overenstemmelse
med Eders stad Lübecks ret endeligt pådømme alle opstående forseelser
og sager mellem Eders borgere og mellem alle, der opholder sig sammen
med Eder på Eders fed, nemlig om ‘blå og blod’5) og hele den lavere doms
myndighed, der angår Eders borgere og alle, der ligger sammen med Eder
på Eders fed, blot med den domsmyndighed forbeholdt os, som ifølge
lybsk ret angår hals og hånd. Og vore fogeder skal ikke stævne, hvilket på
dansk hedder ‘kalde’, Eder eller nogen af Eders (folk), ej heller dem, der
opholder sig sammen med Eder på Eders fed, eller nogen af dem, til bor
gen Falsterbo eller Skanør; thi over for enhver, der vil rejse klage mod
Eder eller Eders (folk) eller dem, der ligger sammen med Eder på Eders fed,
eller ellers befinder sig overalt inden for vort nævnte markeds grænsepæle
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eller skel, skal Eders lybske foged i de sager, der, som forudskikket, skal
pådømmes af denne, afsige dom i overensstemmelse med lybsk ret, lige
som han skal skaffe ham retslig fyldestgørelse, dog således at I og Eders
medborgere eller de, der ligger sammen med Eder på Eders fed, ikke skal
befatte Eder med den danske ret, som kaldes ‘embed’6), og på ingen måde
skal tiltage Eder samme. <15) Fremdeles fastsætter vi, at ingen må tage op
hold på Eders fed undtagen Eders foged, I selv og de, som I måtte give tillad
else dertil; på dette fed må I have fire offentlige kroer og ikke flere. Ligeledes
giver vi Eder ydermere tilladelse til sammesteds at sælge øl og udskænke
det kandevis. <16) Ligeledes er det vor vilje, at Eders fornævnte foged eller
de fremstående af Eder, som da opholder sig sammesteds, når en eller
anden af Eders borgere eller af dem, der ligger sammen med Eder på
Eders fed, afgår ved døden på ovennævnte marked, skal overgive den af
dødes gods til hans nærmeste arvinger, hvis de er tilstede der, eller føre
det bort, for at overgive det til dem, hvis de ikke er tilstede; og i denne
sag forbyder vi, at der af en eller anden i følge nogens befaling eller i
nogens navn lægges Eder hindringer i vejen på nogen måde. (17) Ligeledes
kan enhver af Eder, som har egen bod i Skanør eller Falsterbo, lade den
gå i arv til sin nærmeste arving, når der blot fyldestgøres for stedet, således
som retten kræver. <18) Desuden vil og forordner vi, at I til enhver tid frit
og uforstyrret må nyde Eders købmandsskab og gods på oftnævnte
marked og også uden for dette overalt i Skåne, uden at nogen krænker
eller foruretter Eder heri, og at I nyder enhver rettighed og frihed i alle
Eders forretninger og sager, således som I fra arilds tid frit har nydt disse
rettigheder og friheder, idet det er vor vilje, at alt det foranførte fast og
ubrydeligt skal overholdes. Til bestyrkelse, evindeligt vidnesbyrd og fuld
stændigt bevis for alt dette er vort segl hængt under dette brev. Givet i det
herrens år 1352.
1) som Koppmann i Hanserecesse I 109, Rydberg i S verges Traktater II 190 og Höhl
baum i Hans. UB. III 109 har fremhævet, er brevet utvivlsomt at opfatte som et udkast
fra lybsk side, der af kong Magnus besvares med det mindre omfattende og mere tidsbe
grænsede privilegium af 1352 9. august, nr. 581. — 2) jf. DRB. II 11 nr. 316 note 1 og
7 nr. 373 note 2. — 3) boderne, hvor sildeaffaldet, grum, opbevaredes. — 4) om fedets
topografi se D. Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen (2. Auflage), CXX
passim. — 5) jf. nr. 526 note 2 og nr. 527 note 5. — 6) teksten har det nedertyske empt,
der, som Schäfer anf. værk CXLII note 1 gør opmærksom på, må forstås som sigtende til
håndværks- og lavsrettigheder.
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Udkast til et privilegium af kong Magnus af Sverige for Rostock på Skånemarkedet.
Udkast i Rostockarkivet.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til de vise
og gode mænd, fogeder, rådmænd og alle borgerne i staden Rostock,
kærlighed med Gud og hilsen.
Vi imødekommer gunstigt Eders agtværdige bønner (------ o.s.v. =
nr. 528). <ii> Desuden tilstår vi Eder, at I skal have og til evig tid ukæ
ret besidde Eders fed tillige med områderne ved Eders tyske kirke og Eders
Rostockske kirkegård, hvilket fed begynder ved enden af den gade, der
kaldes Travegade, og strækker sig videre på den ene side langs den grøft,
der adskiller Eders fed fra Kampens mod nord og Bremens mod øst, til
Wismars fed og dernæst på den anden side fra øst til vest langs den bæk,
der kaldes Ettebæk, hvor nu — imellem Eders og Wismars fed — korsene
er sat som skel, tilbage til Eders nævnte kirkegård, hvor det afgrænses af
fornævnte gade Travegade, med alle disse og dets andre skel, således som
det nu er afgrænset, i længde og bredde, højde og dybde, med alle gader
og veje, der fører til og gennem det, til brug, tarv og gavn for alle Eders
medborgere, og at I sammesteds frit kan bygge boder, uden at der påføres
Eder eller andre, der ligger sammen med Eder på dette Eders fed, nogen
tynge eller noget overgreb af os, vore fogeder eller deres tjenere eller nogen
af dem, og at bækken Ettebæk skiller og afmærker lybsk og dansk ret. <12)
Vi forbyder ligledes vore fogeder (--------- o.s.v. nr. §28 indtil § 14) blot
med den domsmyndighed forbeholdt os, som ifølge lybsk ret angår hals
og hånd. Og vore fogeder skal ikke stævne, hvilket på dansk hedder ‘kalde’,
Eder eller nogen af Eders (folk), ej heller dem, der ligger sammen med
Eder påEders fed, eller nogen af dem til borgen Falsterbo eller Skanør; thi
over for enhver, der vil rejse klage mod Eder eller Eders, der ligger på Eders
fed, skal Eders rostockske foged i de sager, der, som forudskikket, skal
pådømmes af denne, afsige dom i overensstemmelse med lybsk ret, som
vi giver Eder ret til at anvende sammesteds, lige som han skal skaffe ham
retslig fyldestgørelse (--------- o.s.v. nr. 528 indtil § 15) ikke flere. Ligeledes
giver vi Eder ydermere tilladelse til sammesteds at sælge øl og udskænke
det i kander og krus. {16) Ligeledes er det vor vilje {o.s.v. nr. 528 indtil § 18)
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ubrydeligt skal overholdes. <19) Fremdeles fornyer, billiger og stadfæster
vi med dette brev med vore nævnte råders samtykke det privilegium, der
blev overgivet og tilstået Eder af den stormægtige fyrste herr Kristoffer,
salig ihukommelse, fordum Danmarks konge, med alle dets artikler, rettig
heder, domsmyndigheder, retsudøvelser og friheder, for så vidt de angår
vort land Skåne3). Til bestyrkelse, evindeligt vidnesbyrd og fuldstændigt
bevis for alt dette er vort segl hængt under dette brev. Givet i Helsingborg
i det Herrens år 1352.
1) jf. nr. 528 note 1. Grandinson, Hanseatisk-Svensk Historia II 48, mener af date
ringsstedet Helsingborg at kunne slutte, at klagerne, nr. 527, og privilegieudkastene, nr.
528—29, er blevet behandlet på det fyrstemøde, som ifølge Sjællandske Årbog, Annales
Danici 176, holdtes i 1352, vistnok i maj—juni. — 2) om fedets topografi se Schåfer i
nr. 528 note 4 anførte værk, GXVII passim. — I Rostockarkivet findes et andet, kortere
udkast, hvor afsnittet om fedets afgrænsning er formuleret noget anderledes, jf. indled
ningen i Dipl.Dan. til nr. 529. — 3) jf. DRB II 10 nr. 39.
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1352. 12. januar.

Den pavelige skatmester Bertrand, biskop af Lombez, kvitterer den pavelige kollek
ter i Danmark, Norge og Sverige Johannes Guilaberti for indbetaling af 2000
floriner.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

ertrand, af Guds miskundhed biskop af Lombez, den herre pavens
skatmester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer med dette brevs ordlyd til Eder alles kundskab, at herr Jo
hannes Guilaberti, dekan i Dorpat, der med apostolisk myndighed er be
skikket til indsamler af frugterne af de ledige kirkelige beneficier, der til
hører det apostoliske kammer, i rigerne Danmark, Sverige og Norge, og
desuden i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og
Nidaros og i de lande, der er underlagt disse rigers styre, dags dato af de
penge, han har modtaget og indsamlet i her nævnte indsamlingsområde,
og som tilhører vor herre paven, egenhændigt har indbetalt og opladt 2000
florentinske guldfloriner af god vægt til det apostoliske kammer, hvilke
penge vi modtog i sammes navn. Vi frigør o.s.v.1) Til vidnesbyrd herom
o.s.v.1) Givet i Avignon den 12. januar i det Herrens år 1352 i den 5.
indiktion i vor herre pavens tiende pontifikatsår.

B

1) angående disse formler se nr. 294.

$. februar 1352

337

1352. 15. januar. Avignon.
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Pave demens 6, stadfæster Slesvig kapitels valg af Otto v. d. Wisch til provst i
Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn Otto, kaldet v. d. Wisch, provst ved kirken i Slesvig,
hilsen og (apostolisk velsignelse).
Dine retskafne fortjenester, som taler til gunst for Dig, og hvormed Din
person efter troværdige mænds vidnesbyrd er begavet, bevæger os til at
vise Dig nådig gavmildhed. I en ansøgning fra Dig, som nylig er blevet os
forelagt, udtales det, at provstiet ved kirken i Slesvig, hvor den, der til en
hver tid er provst, sædvanligvis antages ved valg, i sin tid stod ledigt ved
dødsfald, idet den sidste provst ved denne kirke, Nicolaus v. Sehested,
havde lukket sine øjne uden for den romerske kurie, og at vore elskede
sønner, kapitlet ved denne kirke, derefter samdrægtigt valgte Dig, der den
gang var kannik ved denne kirke, til deres og nævnte kirkes provst på
kanonisk vis under den forudsætning, at ingen apostolisk reservation var til
hinder derfor. Men da Du, således som Du har tilføjet i nævnte ansøgning,
er i tvivl om, hvorvidt vi på det tidspunkt, nævnte valg fandt sted, særskilt
eller i almindelighed havde reserveret dette provsti, og om, hvorvidt Du
derfor i fremtiden vil kunne fortrædiges i denne sag, ønsker vi at bøje os
for Dine bønner, hvorfor vi til trods for, at Du besidder kanonikater og
præbender i nævnte kirke og i Hamburg kirke i Bremen stift, med apostolisk
myndighed tilstår Dig, at nævnte valg og alt, hvad der er fulgt deraf, skal
have samme styrke og opnå lige så fuldt bekræftende stadfæstelse, som hvis
vi ikke særskilt eller i almindelighed havde reserveret nævnte provsti.
Intet menneske (-------- )2) dette vort viljes- og tilståelsesbrev eller (-----—)2). Givet i Avignon den 15. januar i vort tiende pontifikatsår.

T

1) ansøgninger hertil er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipl.Dan.. —
2) for de forkortede formler se nr. 142.
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Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at herr Jens Henriksen, kannik i Lund, i hans
nærværelse har pantsat sin gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til Henneke
Mikkelsen for 200 mark skånsk.
Original i rigsarkivet.
3. række. III. — 22
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eder, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1352 på biskoppen og bekenderen
St. Blasius’ dag fremstod i vor nærværelse den gode mand, herr Jens Hen
riksen, vor Lundekannik personligt og erkendte, at han i sandhed stod
i skyld og gæld til den gode mand Henneke Mikkelsen, borger i Lund,
nærværende brevviser, for 200 mark nye skånske penge, som ubetinget skal
betales ham eller hans arvinger af samme herr Jens eller hans arvinger
førstkommende St. Egidius’ dag1) i rede penge. For denne sum penge
pantsatte og skødede samme herr Jens i vor nærværelse sin gård i Malmø,
på folkemålet kaldet ‘Skagemands ladegård’, til fornævnte Hennike,
hvilken gård han ifølge arveret havde erhvervet ved sin moders død, og
det vilkår aftaltes, at hvis samme herr Jens ikke indløser fornævnte gård
til den fastsatte termin, så skal fornævnte gård tilfalde samme Henneke og
hans fornævnte arvinger, at besidde med rette evindelig, dog således at
samme Henneke yderligere skal give fornævnte herr Jens 100 mark nye
penninge senest otte dage efter fornævnte St. Egidius’ dag. Fornævnte herr
Jens forpligtede fremdeles sig og sine arvinger til at hjemle fornævnte
Henneke og hans arvinger fornævnte gård og til ganske at frigøre den for
krav fra enhver, og han bandt sig til at holde fornævnte Henneke skadesløs
for ethvert tab, som fornævnte Henneke måtte pådrage sig eller lide i an
ledning af fornævnte gård. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

P

1)

i.

september; jf. nr. 397.
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1352. 14. februar.

Magistraten i Kampen fastsætter det løntillæg, som tilkommer søfolk, hvis skibe
under hjemrejse fra Østersøhavnene anløber Skåne og losser der.
Afskrift i Kampen.

det Herrens år 1352 på St. Valentins dag har vi scabiner og råd be
stemt, stadfæstet og fastsat: hvis en sømand, som kommer fra Riga,
Reval, Pernau og Stockholm, under rejsen har (nogle af) vore borgere med
ombord og losser sit skib i Skåne, så skal man forhøje hans løn med tolv
gamle groter, på samme måde fra Gotland og Preussen med ni gamle
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groter, på samme måde fra Kolberg og fra de vendiske stæder og fra
Lübeck med seks gamle groter, medmindre en skipper har truffet andre
aftaler med sine søfolk.

1352. 22. februar. Avignon.

534

Pave Clemens 6. giver efter ansøgning af Karl, Romernes konge, biskop Didrik af
Slesvig dispensation til at modtage et kirkeligt beneficium med sjælesorg og et uden,
da han ikke har været i stand til at oppebære indtægterne af Slesvig bispedømme.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder, biskop Didrik af Slesvig, hilsen (og apostolisk
velsignelse).
Skønt vi gerne i apostolisk gavmildhed udstrækker vor nådige hånd
mod ringere personer, er det dog passende, at vi også viser dem nåde og
velvilje, der har påtaget sig andel i mere byrdefulde forpligtelser, når de
vides i særlig grad at have behov derfor, så at nøden ikke til skændsel for
bispeembedet skal tvinge dem til tiggergang. I en ansøgning, som er fore
bragt os på Dine vegne, udtales, at Du, siden vi lod Din person forfremme
til kirken i Slesvig, som da var uden gejstlig omsorg, og som Du nu vides at
forestå, ikke har oppebåret frugter, indtægter og indkomster af samme
kirke, ligesom Du ikke i den nærmeste fremtid kan forvente at oppebære
sådanne. Da vi derfor ønsker at omfatte Din person med nåde i dette an
liggende og på en eller anden måde at lette Din nød, bøjer vi os for de bøn
ner, som er fremsat af vor elskede søn i Kristus Karl, Romernes berøm
melige konge, der på Dine vegne ydmygt bønfalder os derom, og for Dine
egne bønner, hvorfor vi med apostolisk myndighed og af særlig nåde med
deler Dig dispensation, således at Du frit kan modtage et kirkeligt bene
ficium med sjælesorg og et andet uden sjælesorg og uhindret beholde dem
sammen med fornævnte kirke i Slesvig uanset alle apostoliske bestemmel
ser, der strider herimod, og uanset, om der i nævnte kirke eller i de
andre kirker, hvortil disse beneficier måtte høre, skulde forefindes ved
tægter og sædvaner, der ligeledes strider herimod, når blot beneficierne
iøvrigt overdrages Dig på kanonisk vis, og forudsat at de ikke unddrages de
tilbørlige gudstjenester, og at sjælesorgen på ingen måde forsømmes i
nævnte beneficium med sjælesorg. Intet menneske må bryde dette vort
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dispensationsbrev eller (---------)!). Givet i Avignon den 23. februar i vort
tiende pontifikatsår.
1) for den forkortede formel se nr. 142.
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1352. 2. marts. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Spoleto, Johannes, udvalgt biskop af
Naumburg, og ærkedegnen af Bilina at hjælpe biskop Didrik til at komme i besiddelse
af bispedømmet Slesvig og tilskynde Niels Brun, som har trængt sig ind i embedet,
og kapitlet sammesteds til at anerkende ham.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

*il vor ærværdige biskop (Johannes) af Spoleto og vore elskede sønner
Johannes, udvalgt biskop af Naumburg, og (Pribislav), ærkedegn af
Bilina i Pragerkirken, hilsen og (apostolisk velsignelse).
Den romerske pave, hvem Herren har indsat som tilsynsførende med alle
kirker, bør med flid drage omsorg for, at de hyrder, der er udpeget til at
vogte herrens hjord, beskyttes med et sådant værn mod skændige anmaselser, at de frit og på frelsebringen de måde kan udøve den dem overdragne
vogtergerning. I sin tid, medens biskop Henrik af Slesvig — salig ihukom
melse — forestod styret af kirken i Slesvig, og vi ved det apostoliske sædes
forsorg agtede at sætte en egnet person i spidsen for samme kirke ved ind
trædende ledighed, reserverede vi ved den lejlighed særligt beskikkelsen af
denne kirke for vor bestemmelse og rådighed, idet vi erklærede det for
ugyldigt og magtesløst fra da af, om nogen med nogen som helst myndig
hed med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i
denne sag. Men senere, da fornævnte kirke blev berøvet sin hyrdes trøst,
idet samme Henrik for nylig lukkede sine øjne uden for den romerske kurie,
og da vi ved troværdig indberetning havde erfaret denne ledighed, lagde
vi med faderlig og omsorgsfuld iver vægt på en hurtig og lykkelig beskik
kelse af denne kirke, med hvilken ingen uden vi denne gang kunde befatte
sig, idet ovennævnte reservation og bestemmelse lagde sig hindrende i
vejen. Efter omhyggeligt at have overvejet sagen med vore brødre1)
forflyttede vi derfor vor ærværdige broder biskop Didrik af Slesvig, den
gang biskop af Sarepta, til fornævnte kirke i Slesvig, der således stod ledig,
idet vi på nævnte brødres råd og af apostolisk magtfuldkommenhed løste
ham fra det bånd, hvormed han bandtes til kirken i Sarepta, som han da
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forestod, og vi satte ham i spidsen for denne kirke i Slesvig som biskop og
hyrde og overlod ham fuldt ud omsorgen for og styret af denne kirke i
Slesvig såvel i åndelige som i timelige anliggender, ligesom vi gav ham fri
tilladelse til at forflyttes til fornævnte kirke i Slesvig, således som det fuld
stændigt indeholdes i vore derom affattede breve, der er rettet såvel til
samme Didrik om denne hans beskikkelse som til vore elskede sønner de
kanen, kapitlet og vasallerne i samme kirke og desuden til gejstlighed
og menighed i staden og stiftet Slesvig om at modtage denne biskop og vise
samme tilbørlig ærbødighed og lydighed2). Men skønt nævnte biskop Didrik
senere, således som det udtales i en ansøgning, der er forebragt os på hans
vegne, har sendt sine befuldmægtigede, som han særligt havde udpeget hertil,
til denne kirke med fornævnte breve for at overtage denne kirkes gods,
der hører under denne biskop, og højtideligt ladet fornævnte breve oplæse
i samme kirke af sine nævnte befuldmægtigede, har dog Niels Brun af
Danmark, kannik i samme kirke, der forvovent og i modstrid med for
nævnte reservation og bestemmelse faktisk har skaffet sig indpas i nævnte
kirke ved hjælp af provst, dekan, og nævnte kapitel ved samme kirke,
og nævnte provst, dekan og kapitel, til hvis kundskab vore breve og det
andet ovennævnte utvivlsomt er kommet, støttet af de verdsliges magt
trodsigt ladet hånt om at adlyde vore nævnte breve og letfærdigt nægtet
at give denne biskops befuldmægtigede adgang til fornævnte overtagelse;
og, idet de har lagt og stadig lægger hindringer i vejen, har de modvirket
og modvirker stadig, at denne vor beskikkelse har fået og får sin virkning,
og at nævnte (biskop), som omtalt, kan overtage bispedømmet og bispebordet i Slesvigs gods og dets rettigheder og oppebære frugter, indtægter og
indkomster, til fare for deres sjæle, til foragt for det apostoliske sæde og den
kirkelige tugt og til skade for fornævnte Didrik og til anstød for mange,
hvorfor der på nævnte Didriks vegne ydmygt blev rettet den bøn til os, at
vi vilde værdiges at skaffe ham et gavnligt hjælpemiddel i denne sag. Idet
vi nu ønsker, at denne vor beskikkelse skal få sin virkning, bøjer vi os for
samme biskops bønner og befaler Eder, gode mænd, ved apostolisk skrivelse,
at I alle eller to eller een af Eder personlig eller ved een eller flere andre
skal stå samme biskop Didrik bi i denne sag med virkningsfuldt værn og
beskyttelse og med iver påminde og virkningsfuldt tilskynde ovennævnte
Niels, der har skaffet sig indpas i kirken, samt provsten, dekanen og kapitlet
til at afstå fra fornævnte fortrædigelser, og såvel dem som fornævnte gejst
lighed, menighed og vasaller til, at denne Niels og de andre kanniker ved
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samme kirke og gejstligheden ydmygt retter sig efter samme biskop som
fader og hyrde for deres sjæle, viser ham skyldig og hengiven lydighed og
ærbødighed og fromt modtager og virkningsfuldt udfører hans frelsebringende påmindelser og pålæg, ligesom I skal tilskynde fornævnte menighed
og vasaller til, at de fromt modtager og omfatter ham med tilbørlig æres
bevisning, og at samme vasaller helt og fuldt sørger for at yde ham den
sædvanlige troskab og de vante ydelser og rettigheder, som de skylder denne
biskop, og ukæret modtager og giver denne eller hans befuldmægtigede i
hans navn adgang til faktisk besiddelse af fornævnte bispedømme, gods og
rettigheder og helt og fuldt ud svarer bispen af ovennævnte gods og rettig
heder, og I skal tugte dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf
under udelukkelse af appel, idet om nødvendigt den verdslige arms hjælp
påkaldes hertil, uanset om samme provst, dekan og kapitel eller hvilke
som helst andre i fællesskab eller hver for sig skulde have fået bevilget af
det apostoliske sæde at de ikke kan lægges under interdikt eller banlyses
ved apostolisk brev, som ikke udtrykkeligt omtaler den bevilling. Givet i
Avignon den 2. marts i vort tiende pontifikatsår.
1) d.v.s. kardinalerne. — 2) jf. nr. 426—32.
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1352. 13. marts. Frosta herredsting.

Mogens Nielsen af Tdngelsås sælger en toft i Tångelsås med alle tilliggender til
herr Bennike^ kantor ved kirken i Lund,
Original i det svenske rigsarkiv.

ogens Nielsen af Tångelsås til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle skal vide, at jeg i det Herrens år 1352 tirsdagen efter pave St. Gregors dag til den hæderlige mand herr Bennike, kantor ved kirken i Lund,
for lovlig betaling har solgt en toft, som jeg havde i Tångelsås, med agre,
enge, græsgange, skove og alle dens andre tilliggender, intet undtaget, på
hvilken en vis Styrkar fordum boede, og offentligt tilskødet ham den på
Frosta herredsting, at besidde med rette evindelig. Jeg binder mig med
dette brev på tro og love til at hjemle samme herr Bennike nævnte toft med
alle dens tilliggender i overensstemmelse med skånske lov og at frigøre den
for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med
den gode mand Jens Nielsen af Skarhults segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte år, dag og sted.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Slesvig, dekanen ved Allehelgens kirke i
Prag og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Johannes Haynlini i et kanonikat
ved kirken Prag-Weissengrad.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder .., biskop af Slesvig,
dekan ved Allehelgens kirke i Prag, og .., sakristan ved kirken i Avig
non ...... Givet som ovenfor2).

P

i) både provisions- og følgebrev følger de sædvanlige formler.— 2) d.v.s. i VilleneuveAvignon stift, den 21. marts i vort tiende pontifikatsår.

1352. 24. marts. Lund.
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Stig Pedersen, ridder, skøder alt sit gods i Kålls-Nobbelov til kapitlet ved kirken
i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

tig Pedersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg til Lundekir
kens ærværdige kapitel i form af ret afhændelse har overdraget, opladt og
på Skåne landsting skødet mit gods, alt og hvert, i Kålls-Nobbelov, rørligt
og urørligt, med agre, enge, græsgange, skove, huse, virning, indtægter,
gravede vandløb og de øvrige tilliggender til dette gods, vådt og tørt, af
enhver art, intet undtaget, at besidde med rette evindelig, idet jeg forud
har erholdt og modtaget betaling i rede penge af samme kapitel for samme
gods. Jeg forpligter mig og mine arvinger til i overensstemmelse med lan
dets love at hjemle Lundekirkens fornævnte kapitel dette gods, alt og hvert,
med dets enkelte tilliggender og at frigøre det fra krav for hvem som helst.
Til tegn, vidnesbyrd og bestyrkelse af denne overdragelse, opladelse og
skødning har jeg ladet mit segl tillige med segl tilhørende mine elskede
sønner, nemlig Peder Stigsen, ridder, og Jens Stigsen, kannik i Lund,
hænge under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1352 lørdagen
Sitientes.

S
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1352. 25. marts. Varberg.

Kong Magnus af Sverige og hans moder hertuginde Ingeborg af Sverige og Samsø
overdrager nonneklostret i Skånninge det gods i Hammard og Faurås, som de har
arvet efter hertugerne Hågen og Knud.
Original i det svenske rigsarkiv.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, og Ingeborg,
ligeledes af Guds nåde hertuginde af Sverige og Samsø, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Til forladelse for vore synder og for deres synder, som tilhører vor æt,
ønsker vi at lette fattigdommen i nonneklostret St. Martin i Skånninge,
og derfor overdrager vi på lovlig vis samme nonner alt vort gods i
Hammard, som tilfaldt os ved vore elskede hertuger Hågens og Knuds
død, og som deres fader havde købt, tillige med alle tilliggender, nemlig
agre, enge, græsgange, skove, lunde, fiskevande, møller, møllesteder og alt
andet, hvad som helst det end består i, tørt eller vådt, og med hvilket navn
det end benævnes, at besidde med fuld ret evindelig; og vi overfører til
samme nonner al ret, som på en eller anden måde tilkom eller kan tilkomme
os og vore arvinger i samme gods. Ydermere overlader og oplader vi til dem
vort gods i Faurås, der på samme måde er tilfaldet os, med de enkelte
tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove, lunde, fiskevande, møller,
møllesteder, og vi overdrager på lovlig vis alt andet, hvad som helst det
end består i, tørt og vådt, og med hvilket navn det end benævnes, indtil
det indløses fra fornævnte nonner af vore arvinger og efterfølgere for 200
mark lødigt sølv efter kølnsk vægt, således at disse nonner hvert år skal
oppebære alle indtægter af fornævnte gods Faurås, indtil det bliver indløst
for fornævnte sum sølv, uden at disse indtægter på nogen måde skal afreg
nes i gældens hovedstol, eftersom vi frit giver dem fornævnte indkomster til
bod for vore sjæle. For denne almisse skal omtalte nonner være forpligtet
til hver dag at lade læse en messe med sang om den hellige jomfru og hver
anden dag en messe uden sang om den hellige Katarina ved det alter for
den hellige Katarina, som vi vil indstifte hos dem. Til vidnesbyrd herom
er vore segl tillige med segl tilhørende nedenforanførte, nemlig den ærvær
dige fader Thomas, af Guds nåde biskop af Våxjd, Karl Nåskonungsson,
Anund Sture, Gliising, Nils Turesson, Magnus Nilsson, riddere, og Jon
Kristineson, hængt under dette brev. Givet i Varberg i det Herrens år
1352, femte søndag i fasten, idet vort råd særlig var sammenkaldt hertil.
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Kong Magnus af Sverige og hans moder hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland
og Samsø skænker og skøder deres gods i Fjåre herred, som de har arvet efter hertug
Knud Porse, til Peder, kaldet Balghø, på den betingelse, at hvis Peder dør barnløs,
skal godset tilfalde klostret i As.
Original i rigsarkivet.

agnus, af Gud nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, Ingeborg,
hans moder, hertuginde af Sverige, Halland og Samsø (til alle, der
ser dette brev)J) hilsen evindelig med Gud.
Vi gør med dette brev vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at
vort gods, alt og hvert, indbefattet vort gods Inlag, som den berømmelige
fyrste herr Knud — from ihukommelse — fordum Hallands og Samsøs
berømmelige hertug, ifølge arveretten besad i Fjåre herred efter sin fader,
dette samme gods giver, skøder og oplader vi med dette vort brev, frit for
hver mands krav, og med samme arveret til den gode mand, nærværende
brevviser Peder, kaldet Balghø, og hans børn til gengæld for den tro tjene
ste, han har vist os, og som han skal vise os i fremtiden, at besidde evindelig,
med agre, enge, græsgange, fiskevand, skove, møller og møllesteder, heg
net og uhegnet, fjernt eller nærtbeliggende, som indtil nu har hørt til
nævnte gods; al mulighed og magt skal være os og vore arvinger forment
til nogensinde ved noget snildt påskud at forlange fornævnte gods tilbage
fra fornævnte Peder eller hans børn eller til på nogen måde for fremtiden
at rejse krav på fornævnte gods. Men hvis fornævnte Peder skulde dø uden
barn, så overdrager vi fornævnte gods til Ås kloster, at besidde evindelig
til bod for vore sjæle og for deres sjæle, som tidligere har besiddet samme
gods. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl tillige med segl tilhø
rende de hæderlige mænd, herr Thomas, af Guds nåde biskop af Våxjo,
Nils Turesson, vor drost, Karl Nåskonungsson, Anund Sture og Magnus
Nilsson, riddere, og Jon Kristineson, væbner, hænge under dette brev, idet
samme har overværet, at vi har skænket og på ret måde skødet fornævnte
gods. Givet i Varberg i det Herrens år 1352 på den glorrige jomfru Marias
bebudelsesdag i vor nærværelse og med vor fulde viden.

M
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1352. 25. marts. Avignon.

Pave Clemens6. reserverer sognekirken Neumarkt, Breslau stift, for biskop Didrik
af Slesvig, da indtægterne af hans bispestol formenes ham.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder biskop Didrik af Slesvig hilsen (og apostolisk
velsignelse).
Idet vi nærer en faders velvillige kærlighed til Din person, som den
Højeste har prydet med mange dyder, beskæftiger vi os med bevågent
sindelag med, hvad der kan befordre Dit velfærd. Vi har nu for nylig,
da Naumburg kirke stod ledig, på vore brødres råd1) og med apostolisk
myndighed ladet den besætte ved provision af vor elskede søn Johannes,
udvalgt biskop af Naumburg, idet vi har sat ham i spidsen for nævnte kirke
som biskop og hyrde. Da derfor sognekirken i Neumarkt, Breslau stift,
som samme udvalgte biskop besad på det tidspunkt, han forfremmedes,
ligesom han stadig besidder den, må forventes om kort tid at blive ledig
ved den forfremmelsens og indvielsens nådegave, som vil blive ham til del,
og da vi fremdeles betænker, at Din kirke i Slesvig og dens timelige gods
holdes besat af en person, der har skaffet sig indpas i denne Din kirke, og
at Du ikke har noget, hvoraf Du kan få Dit underhold i overensstemmelse
med bispeværdighedens ære, og idet vi endelig anser det for passende og
rimeligt, at Du ved det apostoliske sædes forudseenhed ved en provision
opnår støtte til Dine fornødenheder, reserverer vi fornævnte sognekirke til
apostolisk overdragelse til Dig, når den bliver ledig på fornævnte måde
eller på enhver anden måde — nævnte Johannes’ død dog undtaget —,
at beholde så længe Du lever, og ligeledes at besidde med alle dens rettig
heder og tilliggender, således at Du frit kan råde over og bestemme over
dens frugter, indtægter og indkomster, efter at den er betroet Dig, således
som de rette sognepræster ved samme kirke, som har besiddet nævnte
sognekirke, til enhver tid kunde og også skulde råde og bestemme over dem,
idet dog afhændelse af urørligt og kostbart rørligt gods ved nævnte sogne
kirke fuldstændigt er forbudt Dig. Vi forbyder strengt vor ærværdige
broder, biskoppen af Breslau, og den eller dem, under hvem overdragelsen,
provisionen af eller al anden rådighed over nævnte sognekirke i fællesskab
eller hver for sig hører, at driste sig til på nogen måde at tage bestemmelse
om denne i modstrid med denne vor reservation. Vi erklærer det fra nu af
ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med
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eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag,
uanset om nogen af os eller af vore forgængere, de romerske paver, eller af
nævnte sædes legater har fået særskilt eller almindeligt brev på, at de skal
have provision på sådanne kirker eller andre kirkelige beneficier i de egne,
selv om, (-------- )2). Det er nemlig vor vilje, at disse breve og de forholds
regler, man har truffet ifølge dem, ikke skal udstrækkes til at gælde nævnte
sognekirke, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i nævnte
personers ret til at opnå beneficier; (vor reservation gælder endvidere)
uanset om nævnte biskop eller hvilke som helst andre (------- )2) tvinges
dertil, og at kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig
har ret til overdragelse, provision eller anden rådighed af enhver art
(-------- )2) særlig omtale sted. Intet menneske må bryde dette vort reserva
tions-, forbuds- og bestemmelsesbrev (-------- )2). Givet i Avignon den 25.
marts i vor tiende pontifikatsår.
1) d.v.s. kardinalerne. — 2) for de forkortede formler se nr. 142.

1352. 25. marts. Avignon.
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Pave Clemens 6. pålægger den udvalgte biskop af Olmiltz^ dekanen ved St. Egidius
i Prag og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre biskop Didrik af Slesvig i
sognekirken Neumarkt i Breslau stift.
Afskrift i de pavelige kopibøger,

å samme måde1) til vore elskede sønner, Johannes, udvalgt biskop af
Olmiitz, .., dekan ved St. Egidius’ kirke i Prag, og .., sakristan ved
kirken i Avignon hilsen (og apostolisk velsignelse).
Idet vi nærer en faders velvillige kærlighed til vor ærværdige broder
Didriks person o.s.v. indtil1) særlig omtale sted. Derfor pålægger vi (----—)2) andre med apostolisk myndighed skal betro fornævnte biskop Didrik
nævnte sognekirke, når den som forudskikket bliver ledig, med alle dens
rettigheder og tilliggender, så at han som fornævnt kan beholde og be
sidde samme, så længe han lever. I skal indføre ham eller hans befuldmæg
tigede i hans navn i korporlig besiddelse af fornævnte kirke og dens omtalte
ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, efter at I har fjernet
enhver uretmæssig besiddelse derfra, og I skal skaffe ham eller nævnte be
fuldmægtigede i hans sted adgang til samme sognekirke og sørge for, at
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der fuldt ud svares ham af samtlige frugter (-------- )2) eller uanset om samme
biskop eller hvilke som helst andre (---------)2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 541. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.
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1352. 28. marts1).

Indførelse i Rostock bys bog om, at Gerhard v. Vreden har solgt sin halvpart i et
stenhus i Rostock, som ifølge et skiftebrev, udstedt i nærværelse af rådet i Odense, var
tilfaldet ham i arv, til sin medejer og svoger Johan Kahl.
Referat i Hausbuch i Rostockarkivet.

emærk, at brødrene Wilken og Bernhard v. Vreden i deres åbne brev
erkendte, at et stenhus i Burgwallstrasse oven for Brand med alle dets
tilliggender er tilfaldet Gerhard v. Vreden, deres broder, og Johan Kahl,
deres svoger, i kraft af lovligt skifte og ifølge arveret såvel for fædrenegod
sets som for mødrenegodsets vedkommende, samt med samtykke af slægt
ningene på begge sider. Dette er forhandlet i nærværelse af rådmændene i
Odense, og Lucius v. Ülzen og Henrik v. Vreden, rådmænd sammesteds,
bevidnede, at de havde hørt dette. Dernæst solgte nævnte Gerhard v.
Vreden halvparten af sin fornævnte arv til fornævnte Johan Kahl, og han
oplod den til ham, således som den havde været i hans besiddelse, idet
han lovede hjemmel2), og således er nævnte arv fuldt ud Johan Kahls
alene. Skrevet på alle de herrer rådmænds opfordring.

B

1) indført i Hausbuch under denne dato. — 2) teksten har warandia = garanti.
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1352. 31. marts. Lund.

Tingsvidne af Skåne landsting, at Svend Elavsen, væbner, har solgt en gård i
Ståvie til Jakob Jermer, kannik i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

rland Turesen, landstingshører i Skåne, Niels Mogensen, kannik i Lund,
Mads Tuesen, Åge Nielsen, Åge Bodulvsen, væbner, Eskil Nielsen,
Gødeke Hennekesen, borgere i Lund, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi har overværet og hørt, at den velbyrdige
mand Svend Elavsen, væbner, i det Herrens år 1352 lørdagen før palme
søndag personligt fremstod på Skåne landsting, hvor han til nærværende
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brevviser, herr Jakob Jermer, kannik i Lund, solgte, afhændede og skødede
en gård, han besad i Ståvie i Rang sogn i Skytts herred, hvorpå der bor en
mand ved navn Frænde, at besidde med rette med den virning, som da var
på nævnte gård, og med agre, enge, græsgange, vådt og tørt, intet undtaget,
med hvilken benævnelse det end opregnes og som hører til nævnte gård.
Han erkendte, at han havde modtaget fuld betaling af samme herr Jakob
for samme gård med dens tilliggender, og forpligtede sig og sine arvinger
til at hjemle fornævnte herr Jakob og hans arvinger fornævnte gård med
dens tilliggender, som ovenført anført, for krav fra ham, hans arvinger og
hvilke som helst andre. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Givet i Lund ovennævnte år og dag.
1352. 31. marts.

545

Anders, prior i Dalum, overdrager gods ved Nonnebjerget til Margrete Sundstorp,
nonne i Dalum.
Notits hos Hamsfort.

det Herrens år 1352 tildelte Anders, prior i Dalum, den 31. marts
Margrete Sundstorp, Timmes datter, nonne i Dalum, det gods ved
Nonnebjerget, som Bertel Schermer havde haft, som havde været pantsat
til Henneke Vreden og Albert Grot, og som hun selv havde forskaffet sig,
med mere.

I

1352 marts?, Reg.Dan. nr. 2353, se nr. 529.
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Pave Clemens 6. pålægger greverne Ludvig og Frederik af Ottingen at sørge for, at
biskop Didrik af Slesvig får udleveret de 16 mark guld tilhørende det apostoliske
kammer, som nogle afgrevernes folk havdefrarøvet bispen, da han var på vej til Rom.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner de velbyrdige mænd, greverne Ludvig og
Frederik af Ottingen, hilsen.
Da vor ærværdige broder biskop Didrik af Slesvig for nogen tid siden
var på vej til den romerske kurie og skulde bringe 16 mark guld efter
Pragervægt, der tilhørte vort kammer, til samme kammer, plyndrede
nogle af Eders husstand og tjenere, der dækkede sig under Eders navn og
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titel, i skændig forvovenhed samme biskop for denne sum i guld og lige
ledes for nogle af hans ejendele, hvorved de fordømmeligt pådrog sig de
alvorlige domme og åndelige og timelige straffe, der med apostolisk myn
dighed er rettet mod en person, der drister sig til noget sådant. Derfor
retter vi vor påmindelse, anmodning og opfordring til Eder, velbyrdige
mænd, idet vi indtrængende beder Eder om, at I af ærbødighed for os og
det apostoliske sæde vil sørge for, at denne sum i guld i sin helhed og uden
nogen formindskelse gives tilbage til omtalte biskop eller hans befuld
mægtigede eller til den sendemand, der bringer Eder dette brev, således
at vi med rette kan anbefale Eder fromme mænd, og ikke — da vi hverken
kan eller vil lade dette gå upåagtet hen — tvunget af samvittigheden
nødes til at anvende et andet middel mod disse røvere og deres medskyl
dige, hjælpere og tilhængere. Givet i Avignon den 2. april i vort tiende
pontifikatsår.
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1352. 13. april. Avignon.

Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Mainz og de udvalgte biskopper af
Olmutz og Naumburg at hjælpe biskop Didrik til at komme i besiddelse af bispedøm
met Slesvig ved om fornødent at indstævne den med urette indsatte Niels Brun og
kapitlet sammesteds for paven.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder ærkebiskop (Gerlach) af Mainz og vore el
skede sønner Johannes, udvalgt biskop af Olmutz, og Johannes, ud
valgt biskop af Naumburg, hilsen (og apostolisk velsignelse).
For nogen tid siden blev der på vor ærværdige broder, biskop Didrik af
Slesvigs vegne fremført over for os, at skønt vi i sin tid havde sat ham i
spidsen for den da ledige Slesvig kirke som biskop og hyrde og fuldt ud
havde overladt ham omsorgen for styret af denne kirke i åndelige og time
lige ting1), havde dog Niels Brun af Danmark, kannik ved samme kirke,
der ved hjælp af.., provst.., dekan og kapitlet ved samme kirke faktisk
havde skaffet sig indpas i samme kirke, og nævnte provst, dekan og kapi
tel, til hvis kundskab vore breve om denne indsættelse, der var rettet til
såvel fornævnte Niels som fornævnte kapitel2), var kommet, støttet
af de verdsliges magt trodsigt ladet hånt om at adlyde vore nævnte
breve og letfærdigt nægtet at give denne biskops befuldmægtigede, som
han havde udsendt for at overtage ledelsen af denne kirkes gods og
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rettigheder, adgang hertil, og idet de havde lagt og stadig lagde hindringer
i vejen, havde de modvirket og modvirkede stadig, at denne vor beskik
kelse havde fået og fik sin virkning, og at samme biskop havde kunnet og
kunde opnå fornævnte besiddelse. Derfor gav vi vor ærværdige broder
biskop (Johannes) af Spoleto og Dig, vor søn Johannes, udvalgt biskop af
Naumburg, og vor elskede søn (Pribislav), ærkedegn af Bilina i Pragerkirken, ved vort brev3) et påbud af den ordlyd, at I alle eller to eller een
af Eder personligt eller ved een eller flere andre skulde stå samme biskop
Didrik bi i denne sag med virkningsfuldt værn og beskyttelse og påmin
de og virkningsfuldt tilskynde ovennævnte Niels, der havde skaffet sig
indpas i kirken, samt provsten, dekanen og kapitlet til at afstå fra for
nævnte fortrædigelse, og gav såvel gejstlighed som menighed i staden og
stiftet Slesvig og fornævnte kirkes vasaller påbud om, at denne Niels,
provsten, dekanen, dette kapitel og denne gejstlighed ydmygt skulde rette
sig efter samme biskop som en fader og hyrde for deres sjæle, vise ham skyl
dig og hengiven ærbødighed og lydighed og fromt godtage og virknings
fuldt udføre hans frelsebringende påmindelser og pålæg, ligesom I skulde
tilskynde fornævnte menighed og vasaller til, at de fromt modtog og om
fattede ham med tilbørlig æresbevisning, og at samme helt og fuldt sørgede
for at yde ham den sædvanlige troskab og de vante ydelser og rettigheder,
som de skylder denne biskop Didrik, og frit og ukæret modtog og gav denne
eller hans befuldmægtigede i hans navn adgang til faktisk besiddelse af
fornævnte bispedømme, gods og rettigheder og helt og fuldt svarede af
ovennævnte gods og af de rettigheder, der skyldes samme biskop Didrik.
Og I skulde tugte dem, der satte sig op herimod, med kirkens straf under
udelukkelse af appel, således som det fuldstændigt indeholdes i samme brev.
Men i en ansøgning, der fornylig blev forebragt os på nævnte biskop Did
riks vegne udtales det, at skønt fornævnte biskop af Spoleto, der ene fore
tog sig noget i dennes sag, ved sit brev og ved vort nævnte brevs myndig
hed, der var rettet til ham og Dig, udvalgte biskop af Naumburg, og
nævnte ærkedegn, på kanonisk vis har påmindet og sørget for virknings
fuldt at tilskynde samme Niels, der har skaffet sig indpas i kirken, samt for
nævnte provst, dekan og kapitel og vasaller til virkningsfuldt at opfylde
det, der som fornævnt indeholdtes i samme vort brev, og skønt han i denne
sag har foretaget nogle i sådanne tilfælde gængse retshandlinger, omfat
tende banlysnings, suspensions- og interdiktdomme, har dog fornævnte
Niels, provst, dekan, kapitel, gejstlighed, menighed og vasaller trodsigt
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ladet hånt om og lader stadig hånt om at rette sig efter disse påmindelser,
tilskyndelser og retshandlinger, og de har hindret og hindrer, at samme
biskop Didrik kan erhverve ovennævnte til fare for deres sjæle, til foragt
for det apostoliske sæde, til skade for denne biskop Didrik og til anstød
for mange, hvorfor der på nævnte biskop Didriks vegne ydmygt blev rettet
den bøn til os, at vi vilde værdiges at skaffe ham et gavnligt hjælpe
middel i denne sag. Idet vi nu ønsker, at vor nævnte beskikkelse skal opnå
sin tilbørlige virkning, og at der anvendes et passende hjælpemiddel mod
de ulydige og dem, der sætter sig op herimod og som før er nævnt, pålæg
ger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk skrivelse, at I alle eller to eller een
af Eder personligt eller ved een eller flere andre, efter at de lovmæssige rets
handlinger i denne sag nu er foretaget af samme biskop af Spoleto, skal
skride frem i denne sag, således som I finder det gavnligt, i overensstem
melse med indholdet af fornævnte brev, der er rettet til samme biskop af
Spoleto og Dig, udvalgte biskop af Naumburg, og samme ærkedegn, idet
om nødvendigt ligeledes den verdslige arms hjælp påkaldes hertil, og hvis
ovennævnte Niels, der har skaffet sig indpas i kirken, samt provsten, deka
nen, kapitlet, gejstligheden eller menigheden ikke destomindre fremturer
i deres trods og opsætsighed, skal I personligt eller ved een eller flere andre
stævne Niels, der har skaffet sig indpas, og hver enkelt af de fornævnte,
hvem I ved er hovedmændene til fornævnte opsætsighed, til i løbet af en vis
passende peremptorisk frist, der skal fastsættes for dem herom, personligt
at være til stede for vort åsyn for over for samme biskop Didrik at stå til svar
om retten i fornævnte sag, og gøre og modtage, hvad retfærdigheden råder
til, idet I tugter dem, der sætter sig op herimod, med kirkens straf under
udelukkelse af appel uanset hvilke som helst bestemmelser, privilegier eller
apostoliske breve, der er tilstået hvilke som helst personer, steder eller
ordener af hvilken som helst form eller ordlyd, selv om der ord til andet i
dette brev skulde finde særlig og tydelig omtale af dem sted, hvorved gen
nemførelsen af vor jurisdiktion kan sinkes eller på enhver måde hindres,
eller om nogle i fællesskab eller hver for sig.............4) denne bevilling.
Givet i Avignon den 13. april i vort tiende pontifikatsår.
1) jf. nr. 426. — 2) jf. nr. 427. — 3) jf. nr. 535.— 4) for den forkortede formel se nr.
535-
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Nr. 549
548

Ingeborg, hertuginde af Sverige, Halland og Samsø stifter et alter i Hovedø klo
ster, skænker sin besætning på Bygdø samt 200 mark til klostret og giver Lyse kloster
sin gård i Bergen. —Varberg på Georgs dag i vor kære søn Magnus, af Guds
miskundhed Norges, Sveriges og Skånes konges 33. regeringsår.
Original i det norske rigsarkiv.

1) samme dag og sted udstedte hertuginde Ingeborg et andet brev til Hovedø kloster,
hvori hun indstiftede en årtid for sin og sine forældres sjæle ved et af hende oprettet alter,
gengivet af Hvitfeld II 508, fol. 505 med fejlagtig dato St. Gregorii dag (=12. marts).

1352. 23. april.

549

Erik Hasenberg, ridder, pantsætter sit gods i Bildsø til Niels Brymle for 5 mark
sølv.
Original i rigsarkivet.

rik Hasenberg, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg med dette brev har pantsat mit gods i
Bildsø til nærværende brevviser Niels Brymle, nemlig et halvt bol i skyld
jord med dets øvrige tilliggender, løst og fast, vådt og tørt, for fem mark
lødigt sølv kølnsk vægt, hvilket gods fuldt ud skal indløses på det ting, der
holdes i Løve herred lige inden førstkommende Mikkelsdag, på disse vil
kår, for det første, at hvis fornævnte gods ikke indløses til fornævnte termin,
skal samme Niels hvert år oppebære frugterne og indtægterne af dette
gods tillige med frugterne for det år, i hvilket godset indløses, indtil for
nævnte sum sølv fuldt ud er betalt, uden at de på mindste måde skal fradrages
i gældens hovedstol. Hvis han endvidere bygger eller opfører nogen byg
ninger på fornævnte gods, vil jeg holde ham skadesløs efter kendelse af to
af vore venner, udtaget fra begge sider. Ligeledes forpligter jeg mig til at
hjemle samme fornævnte gods over for alle, hvem det angår eller vil kunne
angå, og hvis omtalte gods på nogen måde bliver ham frataget af den grund,
at .... forpligter jeg mig til fuldt ud at betale oftnævnte Niels hans sølv
og på fyldestgørende måde holde ham skadesløs. Til vidnesbyrd herom
er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Peder Nielsen af
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Brorup og Niels Tuesen af Bildsø hængt under dette brev. Givet i det Her
rens år 1352 på martyren St. Georgs dag.
1) lakune i originalen.

550

1352. 23. april. Avignon.

Biskop Didrik af Slesvig ansøger pave Clemens 6. om, at Arnold Niendorp, kannik
i Butzow og ærkedegn i Slesvig, ved provision må få et kanonikat og en præbende
samt provstiet St. Andreas i Verden.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders fromt hengivne biskop Didrik af Slesvig bønfalder Eder, hellige
fader, om, at I værdiges ved provision at give hans elskede Arnold
Niendorp, lovkyndig, et kanonikat og en præbende samt provstiet St.
Andreas i Verden med lydighed under kirken i Verden, hvilke er ledige
ved Henrik Ketelhots død og reserveret apostolisk overdragelse, uanset at
han besidder et kanonikat og en præbende ved kirken i Butzow, og at I
ligeledes, hellige fader, ved provision har givet samme et kanonikat og
en præbende samt ærkedegneembedet ved kirken i Slesvig1), tillige med
andre ’uanset’ o.s.v. som i formularerne. Lad det ske R(ogerii)2). Uden
anden læsning. Lad det ske R(ogerii)2). Givet i Avignon den 23. april i
vort tiende pontifikatsår.

E

1) jf. nr. 456. — 2) pavens slægtsnavn.
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1352. 24. april. Avignon.

Pave Clemens 6. meddeler den romerske konge Karl 4., at han har modtaget hans
sendemand biskop Didrik af Slesvig og redegør for sin stilling til ærkebiskoppen af
Milano samt for forholdene i bispedømmerne Breslau og Konstanz, som kongen har
bragt på tale i det af biskoppen overrakte brev.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor kære søn i Kristus Karl, Romernes berømmelige konge.
Vi har velvilligt modtaget Eders brev, høje konge, som vor ærværdige
broder biskop Didrik af Slesvig, Din sendemand, for nylig har bragt os......
Givet i Avignon den 24. april i vort tiende pontifikatsår.
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Nr. 553
552

Jakob Jermer, kannik i Lund og Roskilde, skøder sin gård i Ståvie til kapitlet i
Lund til afholdelse af sin og sine forældres årtid.
Afskrift i Lundebogen.

akob Jermer, kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde, til alle, der ser dette
brev, hilsen med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg til bod og frelse
for min og mine forældres sjæle har opladt, overdraget og skødet min gård
i Ståvie i Rang sogn, Skytts herred, som jeg ved retmæssigt køb har erhver
vet af en mand ved navn Svend Elavsen, og som svarer to mark skånsk i
årlig afgift, til det ærværdige kapitel ved kirken i Lund, at besidde med
rette evindelig med virning, agre, enge, græsgange, skove, vande, vådt og
tørt, intet undtaget, til afholdelse af min og mine forældres årtid en gang
om året i koret i Lund. Det vilkår er aftalt, at der af indtægterne af denne
gård årligt skal udbetales de kanniker, som på dagen for nævnte årtid
personligt tager del i vigilierne og messen i fornævnte kor, en mark penge,
vikarerne sammesteds to øre, St. Laurentius kirkes bygningsfond to øre,
vikaren ved alteret for dem, som er i havsnød, to øre — han skal på selve
dagen for årtiden ved sit eget alter og andre altre ved siden aflade afsynge
fem sjælemesser for dem — og til de fattige peblinge to øre. Jeg forpligter
mig og mine arvinger til at hjemle fornævnte Lunde kapitel fornævnte
gård og at frigøre den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er
mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd herr Niels Vesterstad,
præst, og min elskede broder Thomas Jermer hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1352 på evangelisten St. Marcus’ dag.

J
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553

Optegnelse om, at Karl af Poitiers, dekan i Le Puy, ved provision har fået det
kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Slesvig, der blev ledigt ved Nikolaus
v. Sehusens død.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

arl af Poitiers, dekan i Le Puy, har ved provision fået kanonikat,
- præbende og provsteembedet ved Slesvig kirke ved Nicolaus v.
Sehusens død. 8. maj (i vort tiende pontifikatsår).
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1352. 14. maj. Helsingborg.

Johan Ekason sælger halvanden ottingjord med alle tilliggender i Narveryd, Valler
stad sogn (Ostergotland), til Anund Hemmingson.
Original i Stockholm.

ohan Ekason til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud......
Til bestyrkelse og urokkeligt bevis for alt det fornævnte beder jeg de højbårne mænd, de Herrer Niels Turesson, lagmand i Tioherred, Lars
Karlsson, riddere, den berømmelige konge af Sveriges råder, og Halsten
Petersson, væbner, om at hænge deres segl under dette brev sammen med
mit. Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1352 mandagen i bods- og
bededagene1).

J

1) d.v.s. mandag, tirsdag og onsdag før Kristi himmelfart.

[1352] 9. 16. maj.

555

Johan, provst ved kirken i Hamburg, og Konrad, dekan ved kirken i Schwerin,
træffer afgørelse i en strid om den kirkelige jurisdiktion mellem biskop Andreas af
Schwerin på den ene side og provsterne Herman i Schwerin, Volrad i Biitzow, ærke
degnene Henrik i Trib sees, Johan i Parchim og Moritz i Waren på den anden.
Blandt kannikerne i vidnelisten Markvard Bokholt, kannik ved kirken i Slesvig.
To originaler i Schwerin.

1) Andreas var biskop i Schwerin 1348—56. Da brevet er dateret dagen før Kristi
himmelfart, som var den 16. maj, kan året kun være 1352.

556

1352. 29. maj. Avignon.

Pave Clemens 6. beder greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten om at hjælpe biskop
Didrik af Slesvig til at komme i besiddelse af sit bispedømme.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore elskede sønner, de velbyrdige mænd Henrik og Klaus, grever
af Holsten, brødre, (hilsen og apostolisk velsignelse).
Da vi omfatter vor ærværdige broder Didrik, biskop af Slesvig, med
apostolisk gunst på grund af hans berømmelige fortjenester og har med
følelse med ham, fordi han på grund af, at nogle utilbørligt har bemægtiget
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sig hans Slesvigkirkes gods og rettigheder1), ikke har det, hvormed han
på sømmelig vis kan opretholde livet i overensstemmelse med hans biskop
pelige rangs værdighed, beder vi indstændigt Eder, velbyrdige mænd, om,
at I af ærbødighed for os og det apostoliske sæde antager Eder samme
biskop på vor velovervejede og kraftige anbefaling, og at I vil yde ham
Eders velvillige værn til generhvervelse af, hvad der således er beslaglagt,
således at han kan glæde sig ved den uanfægtede besiddelse deraf og kan
vise sig nyttig i omsorgen for det ham betroede hyrdeembede. Givet i
Avignon den 29. maj i vort ellevte pontifikatsår.
1) jf. nr. 547.

1352. 29. maj. Avignon.

557

Pave Clemens 6. beder borgerne i Lübeck om at hjælpe biskop Didrik af Slesvig til
at komme i besiddelse af sit bispedømme.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde med de nødvendige ændringer1) til vore elskede sønner,
borgerne i Lübeck.

P

1) jf. nr. 556.

1352. 1. juni. Lund.

558

Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at magister Jon Nielsen, kaldet Lille, kannik
i Lund og Roskilde, i hans nærværelse har skødet en gård i Björnekulla til kapitlet i
Lund til en årtid for sin afdøde broder, ridderen Jens Nielsen.
Afskrift i Lundebogen.

eder, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen med alles Frelser.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, at den velbyrdige mand, herr magister
Jon Nielsen, kaldet Lille, kannik ved kirken i Lund og Roskilde, i det
Herrens år 1352 fredagen i pinseugen personligt fremstod i vor nærværelse
i Lund, hvor han til vort elskede kapitel i Lund overlod, frit overdrog og
skødede en gård i Björnekulla, som for tiden beboes af Toste Basse, at be
sidde med rette evindelig, med agre, enge, græsgange, huse, virning og den
hidtil på samme gård hvilende afgift tillige med denne gårds øvrige til
liggender, løst og fast, nært og fjernt, med hvilke betegnelser de end kan
opregnes, til afholdelse af en årtid en gang om året i koret i Lund for hans
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elskede broder, herr Jens Nielsen, fordum ridder; og den gode mand, herr
Karl Josefsen, vor kannik i Lund, tog på vort nævnte kapitels vegne med
tilbørlig agtelse imod denne skødning med den tilføjede betingelse, at der
på selve dagen for fornævnte årtid holdes en kollekt for samme herr Jon,
så længe han lever, og derefter for ham som afdød, som det sømmer sig.
Desuden har omtalte herr Jon bestemt, at indtægten af nævnte gård skal
deles på følgende måde. For det første, at halvdelen heraf uanset dens stør
relse skal skænkes til de kanniker, som på nævnte årtid tager del i vigilierne
og messen, medens den resterende halvdel skal deles i to dele, hvoraf vika
rerne, som tager del i omtalte vigilier og messe, skal have den ene, mens den
anden del eller lod, som altså er en fjerdedel af hele den fornævnte
indtægt, skal fordeles mellem de fattige peblinge, idet der forud undtages
og fradrages en øre skånsk, som skal ydes klokkerne i tårnet. Til vidnes
byrd om alt dette er vort segl og nævnte magister Jons segl hængt under
dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
559

1352. 3. juni.

Bertold og Alverik Lappe tager Hamburgs borgere og andre købmænd, der færdes
på Elben, med undtagelse af danske, under deres beskyttelse for det følgende år.
Original i Hamburg.

i Bertold Lappe og Alverik Lappe, fætre, ønsker, at det skal være vit
terligt for alle, der får dette brev at se, og særligt for de hæderværdige
mænd, de herrer rådmænd i Hamburg, og vi erklærer bestemt med dette
brevs ordlyd,......at vi tager alle borgere i Hamburg og de købmænd fra
andre steder, der besøger Elben, dog med udelukkelse af danskerne, under
vort værn .... i et helt år fra dato. Givet i det herrens år 1352 på ottendeda
gen efter pinse1).

V

1) foruden dette brev kendes tre andre breve af 1349 2. februar, 1351 12. juni og 1356
12. juni ved hvilke medlemmer af slægten Lappe (fra Hadeln) enslydende med dette
brev lover beskyttelse for et år ad gangen, jf. Hans. UB. III nr. 138, 200 og 360.
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1352. 6. juni. Gårds herredsting.

Tingsvidne om, at Niels Povlsen skøder sin gård i Ostra Sonnarslov til Bosjø
kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen:

18. juni 1352
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idne, udstedt af Toste Turesen, foged i Gærds herred, og flere andre
tingmænd angående Niels Povisens skødebrev til Bosjø kloster på en
gård i Sonnarslov. Givet dagen inden Kristi legems fest 1352.

V

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

r | \ngsbevis eller -vidne omhandlende, at Niels Povlsen skødede eller
JL solgte sin gård Sonnarslov til Bosjø kloster. Givet 1352.
g. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen:

ogle fornemme mænds brev og bevis, at Niels Povlsen har solgt en
gård i Sonnarslov til Bosjø kloster, hvilket brev er skrevet 1352 med
4 segl.

N

4. Skånebrevsfortegnelsen, udtog om fogeders navne:

F’oste Turesen, foged i Gærds herred. Givet dagen inden Kristi legemsL fest.
1352. 17. juni. Varberg.

561

Kong Magnus af Sverige bilægger en strid mellem Stockholm og Visby og stadfæster
sidstnævnte bys handelsprivilegier. — Givet i Varberg i det Herrens år 1352,
den første søndag efter ottendedagen efter Kristi legemsfest.
Vidisse 1389 21. oktober i rigsarkivet.

1352. 18. juni. Bjerge herredsting.

562

Tingsvidne af Bjerge herredsting, at Peder Assersen, kaldet Friis, af Rynkeby
har skødet fru Katerine, enke efter Tage Svendsen, alle de jorder i Rynkeby igen, som
Asser, hans fader, havde erhvervet fra hende, med undtagelse af en toft med et hus.
Original i rigsarkivet.

iels af Kølstrup, Anders af Vindinge, præster, Jens Bang, Niels Karlsen,
Niels Bang, Lars Jul og Anders Blix, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi i det Herrens år 1352 mandagen før St.
Hans var til stede på Bjerge herredsting og der så og i sandhed hørte, at
en mand ved navn Peder Assersen, kaldet Friis, af Rynkeby samme dag

N
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stod på dette ting, hvor han til nærværende brevviser, fru Katerine, enke
efter Tage Svendsen, tilbageskødede alle de jorder i Rynkeby mark, som
Asser, hans fader, tidligere havde erhvervet af samme fru Katerine, med
undtagelse af en grund, som kaldes ‘toft’, i Rynkeby samt huset samme
steds, som Åstred Pedersen bebor, og han oplod dem fri for krav fra ham
og hans arvinger, at besidde evindelig. Hvilket vi så og hørte og erklærer
med dette brev. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte år og dag.
563

1352. 22. juni. Avignon.

Pave Clemens 6. overdrager Otto v. d. Wisch, provst i Slesvig, det evige vikardømme ved kirken i Lübeck, som han har fået overladt af Johan, kaldet Hake, mod
at afstå sin præbende ved kirken i Hamburg,
Afskrift i de pavelige kopibøger1}.

il vor elskede søn, Otto v. d. Wisch, evig vikar ved Lübeck kirke,
hilsen (og apostolisk velsignelse).
Det apostoliske sædes omsigtfulde velvilje omfatter ansøgeres retmæs
sige begæringer med passende gunst og viser sig gerne nådig og velvillig
overfor deres ønsker, når de ikke afviger fra fornuftens vej. Da derfor for
nylig Du som dengang besad et kanonikat og en større præbende ved
Hamburg kirke — ved hvilken der findes større og mindre præbender —
i Bremen stift, og vor elskede søn Johan, kaldet Hake, besad et evigt
vikardømme ved Lübeck kirke, som I af visse rimelige grunde ønskede
indbyrdes at ombytte, for sådan ombytnings skyld har bestemt Eder
til frit at oplade disse ved kurien i vor kære søn Guillelmus’ hånd, udvalgt
biskop af Embrun, hvilket I har ladet foretage ved vore elskede sønner
Volvid Lütjenburg også kaldet Hudekoper, klerk i Lübeck, som vor el
skede søn Tileman v. Neuss, Din klerk fra stiftet Køln, har indsat i sit sted,
således som samme Tileman har kunnet gøre det i medfør af en særlig til
ladelse, som Du har givet ham, og Povl Hake, kannik i Lübeck på nævnte
Johans vegne, hvilke I særligt har beskikket hertil som befuldmægtigede,
og da nævnte Guillelmus, udvalgt biskop, efter vor særlige befaling des
angående, meddelt ham mundtlig, har forelagt disse afståelser for samme
sæde, imødekommer vi gunstigt Dine ønsker i dette anliggende, og uanset
om vi eller vore forgængere, de romerske paver, særligt har reserveret for
nævnte vikardømme, kanonikat og præbende eller et enkelt af dem, over-
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drager vi Dig med apostolisk myndighed fornævnte vikardømme, der er
blevet ledigt ved denne afståelse, med alle dets rettigheder og tilliggender,
og vi giver Dig det ligeledes ved provison, idet vi erklærer det ugyldigt og
magtesløst, hvad det faktisk er, om nogen med nogensomhelst myndighed
med eller uden viden herom tidligere måtte have forsøgt eller i fremtiden
måtte forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset alle bestemmelser
og sædvaner ved samme Lübeck kirke, som strider herimod, selv om de er
bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden
bekræftelse, eller uanset om nogen af nævnte sæde eller dets legater har
fået særskilt brev på, at de skal have provision på sådanne vilkår ved nævnte
Lübeck 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 skal have fortrinsret til at opnå nævnte vikardøm
me, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til
at opnå et andet vikardømme eller andre kirkelige beneficier; (vor over
dragelse gælder endvidere) uanset om vor ærværdige broder, biskop
(Bertram) og vore elskede sønner, kapitlet i Lübeck, eller hvilke som helst
andre (-------- )2) dertil, og at sådanne vikardømmer eller andre kirkelige
beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse,
provision eller al anden rådighed. (---------)2) overholde samme kirke i
Lübecks vedtægter og sædvaner, (--------- )2) i egen person, eller (uanset),
at Du vides at besidde kanonikat og præbende og provsteembede ved
Slesvig kirke. Dog er det vor vilje, at Du ikke på nogen som helst måde
må erhverve Dig nogen ret i fornævnte vikardømme, som vi som ovenfor
nævnt har overdraget Dig, ved denne vor overdragelse, medmindre Du og
nævnte Johan, da I foretog afståelserne, havde sådan ret i fornævnte
vikariat og kanonikat og præbende, som I på nævnte måde har opladt.
Intet menneske må bryde dette vor overdragelses-, bestemmelses- og viljes
brev (-------- )2). Givet i Avignon den 22. juni i vort ellevte pontifikatsår.
i) ansøgningen herom er indført i de pavelige supplikregistre, jf. Dipi.Dan. — 2) for
de forkortede formler se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Ratzeburg, dekanen ved St. Hilarius'
kirke i Poitiers og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Otto v. d. Wisch,
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provst i Slesvig, i det evige vikardømme i Lübeck) som Johan,) kaldet Hake) har af
stået til ham.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vor ærværdige broder (Volrad), biskop af Ratzeburg kirke, og vore elskede sønner .., dekan ved St. Hilarius’ kirke i
Poitiers, og .., sakristan ved kirken i Avignon, hilsen (og apostolisk vel
signelse).
Det apostoliske sædes o.s.v. indtil1) har opladt. Derfor pålægger vi
(Eder), at I alle tre eller to eller een af Eder personligt eller ved een eller
flere andre med vor myndighed skal indføre samme Otto eller hans be
fuldmægtigede i hans navn i korporlig besiddelse af fornævnte vikardømme
med dets rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, efter
at I har fjernet enhver uretmæssig besidder derfra. I skal fremdeles efter
gældende sædvane skaffe samme Otto eller nævnte befuldmægtigede for
ham adgang til nævnte vikardømme ved samme Lübeck kirke og sørge
for, at den (---------)2). Givet som ovenfor.

P

1) jf. nr. 563. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.

565

1352. 23. juni. Avignon.

Pave Clemens 6. bekræfter for Didrik Vifhusen) provst ved kirken i Dorpat) den
tidligere givne provision på dette embede) skønt han besidder kanonikater og præbender i Lund og på Øsel.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Didrik Vifhusen, provst ved kirken i Dorpat, hilsen
(og apostolisk velsignelse).
.. som vides at besidde kanonikater og præbender ved samme og ved
kirkerne i Lund og på Øsel...... Givet i Avignon den 23. juni i vort ellevte
pontifikatsår.

T
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1352. 24. juni.

Jens Pedersen oplader sin broder Peder Dyrsen det gods i Ugle herred og Søndergøs herred) som denne tidligere havde pantsat til ham for 16 pund sterling.
Original i rigsarkivet.

ens Pedersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg
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ved dette brev oplader nærværende brevviser, min elskede broder Peder
Dyrsen alt det gods i Ugle herred og Søndergøs herred, som han selv har
pantsat mig for 16 pund sterling, og at jeg har fået fyldestgørelse for disse
penge af samme Peder, hvorfor jeg erklærer ham fuldstændig kvit og
fri. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1352 på St. Hansdag.
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Biskop Peder af Ribe skænker kannikerne i Ribe alt sit gods i Fårup sogn, på
Jernkærmark, i Vesterenge og Fårup Holm samt Hjortlund Hedegård og Gestmølle i
Grimstrup sogn til opretholdelse af to tidligere indstiftede messer i Ribe domkirke.
Original i rigsarkivet.

eder, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Selvom vi ved en anden lejlighed har skænket, skødet og afhændet gods
i Vardesyssel og Harsyssel til de herrer kanniker, som lever i fællesskab ved
vor Ribe kirke, til evig afholdelse af to messer i Vor Frue kirke i Ribe
til bod for vor sjæl, således som det fyldigere indeholdes i det derom affattede brev1), har vi dog, belært af erfaringen, nøje overvejet, at afgiften af
det nævnte gods på grund af rigets farefulde stilling forringes og formind
skes stærkt år for år, ligesom det må befrygtes, at den i fremtiden yder
ligere vil formindskes i den grad, at det med sandsynlighed må formodes,
at den ikke vil slå til som lønning af de præster, der til enhver tid holder
nævnte messer, og til andre fromme formål, hvortil vi har henlagt godset,
medmindre samme gods understøttes med større midler. Derfor vil vi, at
alle, såvel fremtidige som nulevende, med dette brev skal vide, at vi for
at forøge indtægterne til opretholdelse af nævnte messer og andre gode
gerninger, som allerede nævnt i vort andet brev, ved dette brev med fuld
ret skænker og til de fornævnte kanniker henlægger og afhænder alt
vort gods i Fårup sogn og på Jernkærmark, som er tilfaldet os ved arve
ret efter vor fader og moder, eller som vi i øvrigt har erhvervet på en
hvilken som helst måde sammesteds, med alle enge, som vi vides at have
i Vesterenge og Fårup Holm, og som vi har erhvervet af Pilgrim, broder
til Jens Waltersen, eller af hvilke som helst andre, og vor gård i Hjortlund
sogn, på folkemålet kaldet ‘gården på heden’, med alle dens tilliggender
hvor som helst, samt vor mølle i Grimstrup sogn, almindeligvis kaldet
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Gestmølle, med de til den liggende småenge og alle de andre tilliggender,
idet vi af egen drift anerkender, at vi personligt på herr hertugen af Jyl
lands retterting på den måde har skødet alt det ovennævnte gods til om
talte herrer kanniker og i overensstemmelse med fædrelandets love har
overdraget de samme den korporlige besiddelse af alt det fornævnte gods.
Dog vil vi, at følgende betingelse strengt skal overholdes efter vor død, nemlig
at ovennævnte kanniker foruden opretholdelse af de nævnte messer og dc
andre nævnte fromme sædvaner en gang om året på den hellige jomfrus
undfangelsesdag2) og på et passende sted, som de vælger hertil, med nye
bægre skal drikke hinanden og dem til, der til enhver tid er rådmænd i
Ribe og sognepræster og vikarer i koret, af to tønder nybrygget Traveøl.
Til alle disse, såvel kanniker og rådmænd, som vikarer og sognepræster,
de nuværende, de til enhver tid værende og de for al fremtid værende, retter vi den ydmyge begæring og indtrængende bøn, at enhver af dem hvert
år i ugen efter samme undfangelsesdag vil lade læse en messe til bod og
husvalelse for vor og alle de afdøde troendes sjæle. Vi vil ydermere, at
enhver kannik, der nu eller i fremtiden er forstander for bordfællesskabets
gods, hvert år, når man samles for at drikke, når stilhed er opnået, skal
formane de andre kanniker, samt rådmændene, sognepræsterne og vika
rerne på frelsebringende måde og tilskynde dem til, at de af kærlighed til
Gud og af hensyn til vor ydmyge begæring sørger for, at de nævnte sjæle
messer bliver holdt. Til vidnesbyrd og fastere sikkerhed for alt dette har
vi ladet vort store segl tillige med vort elskede kapitels segl og vor stads
segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1352 dagen før apost
lene Petrus’ og Paulus’ dag.
1) kendes ikke, men jf. DRB. III 2 nr. 372 og 373. — 2) 8. december.
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1352. Omkr. 29. juni1). Lübeck.

Henrik v. Kolke, borger i Roop, Gerhard Rogge, rådmand i Riga og Johan Witte,
foged i Skåne, forpligter sig til at skaffe herr Bertram Heidehy en kvittering fra
rådmændene i Roop for betaling af 46 skjoldgylden.
Optegnelse i Lübecks Niederstadtbuch.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.
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Tingsvidne af Bjerge herredsting om, at Knud Assersen af Rynkeby har skødet fru
Katerine, enke efter Tage Svendsen, alle de jorder i Rynkeby igen, som Asser, hans
fader, havde erhvervet fra hende, med undtagelse af en toft med et hus.
Original i rigsarkivet.

iels af Kølstrup, Anders af Vindinge, præster, Jens Bang, Niels Karl
sen, Niels Bang, Lars Jul og Anders Blix, til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterlig for alle1), at vi i det Herrens år 1352 mandagen efter
ottendedagen efter St. Hans var til stede på Bjerge herredsting og der så
og i sandhed hørte, at Knud Assersen af Rynkeby personligt fremstod
samme dag på dette ting og til nærværende brevviser fru Katerine, enke
efter Tage Svendsen, tilbageskødede alle de jorder i Rynkeby mark, som
hans fader Asser tidligere havde erhvervet af samme fru Katerine, med
undtagelse af en grund, som kaldes ‘toft’, i Rynkeby med et hus samme
steds, som en mand ved navn Åstred Pedersen bebor, og han oplod dem
til evindelig besiddelse, fri for tiltale fra ham og hans arvinger. Hvilket
vi så og hørte og erklærer med dette brev. Til vidnesbyrd herom er vore
segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

N

1) jf. nr. 562.
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Pave Clemens 6. bevilger magister Niels Drukken fra Danmark, kannik i Worms,
tilladelse til i tre år at oppebære indtægterne af sine beneficier uden at residere i dem
for at kunne fortsætte sine studier.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Niels Drukken fra Danmark, kannik i Worms,
magister artium, hilsen (og apostolisk velsignelse).
Idet vi med faderlig velvilje tænker på Din boglige lærdom, Dit sæde
lige liv, Din vandel og de andre mangfoldige dyder, hvormed Din per
son, efter hvad vi har erfaret ved troværdige mænds vidnesbyrd, er be
gavet, tilstår vi Dig gerne, hvad vi indser vil være til gavn for Dig. Vi
bøjer os derfor for Dine bønner, og hvad enten Du dyrker de videnskabe
lige fag ved et blomstrende lærdomssæde, eller Du residerer i et af de kir-
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kelige beneficier, som Du nu besidder og i fremtiden kommer i besiddelse
af, uanset i hvilke kirker og uanset om de er digniteter, personater eller
officier og har sjælesorg, blot forudsat, at disse digniteter i domkirkerne
ikke er de største efter de biskoppelige og i kollegiatkirkerne1) ikke er hoveddigniteter, bevilger vi Dig ved dette brevs vidnesbyrd, at Du frit i tre
år kan oppebære frugterne, indtægterne og indkomsterne af fornævnte
beneficier, dog med undtagelse af de daglige uddelinger, lige så fuldstæn
digt, som Du vilde oppebære dem, hvis Du residerede personligt i nævnte
kirker, og at Du i mellemtiden slet ikke skal være forpligtet til at residere
i samme, og at Du ikke mod Din vilje kan tvinges dertil af nogen, uanset
om Du ikke i samme kirker eller nogen af dem har holdt den sædvanlige
første residens, og uanset alle andre bestemmelser og sædvaner i disse
kirker, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk
stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, og selv om Du eller
Din befuldmægtigede har aflagt eller Du muligvis i fremtiden måtte
aflægge ed på at overholde dem og ikke opnå apostoliske breve imod dem
og ikke bruge de breve, som Du eller en anden måtte opnå eller på enhver
måde få tilstået, eller uanset om de pågældende steders biskopper har fået
eller i fremtiden måtte få bevilget af det apostoliske sæde, at de kan tvinge
kanniker og gejstlige personer ved disse kirker i stad og stift, også hvis de
er indsatte i digniteter, personater eller officier, til at residere personligt
i samme under straf af unddragelse af deres kirkelige indkomster eller på
anden vis, eller uanset om samme stiftsbiskopper og vore elskede sønner i
kapitlerne ved samme kirker eller hvilke som helst andre i fællesskab eller
hver for sig har fået bevilget eller i fremtiden måtte få bevilget af samme
sæde, at de ikke skal være pligtige til at forvalte frugter, indtægter og ind
komster af disse beneficier ved fornævnte kirker for kanniker og personer
ved disse kirker og heller ikke for dem, der er indsatte i digniteter, perso
nater eller officier, såfremt de ikke residerer i samme, eller såfremt de ikke
holder den første sædvanlige personlige residens i dem, og at de ikke skal
kunne tvinges dertil ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og
ord til andet omtaler den bevilling, og uanset alle apostoliske privilegier,
bevillinger og breve, almindelige eller særlige, hvilken ordlyd de så har,
hvorved virkningen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst
måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tyde
ligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om
hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted, dog forud-
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sat, at disse beneficier i mellemtiden ikke svigagtigt unddrages de tilbør
lige gudstjenester, og at sjælesorgen i de beneficier, som har sjælesorg, på
ingen måde forsømmes, men omhyggeligt udøves af gode og fyldestgø
rende vikarer, der skal have deres passende underhold af disse beneficiers
indkomster, og som sammesteds på rosværdig vis skal forestå de gudstjenst
lige handlinger. Intet menneske må bryde dette vort bevillingsbrev (----—)2). Givet i Avignon den 4. juli i vort ellevte pontifikatsår.
1) se DRB 2. rk. I 117 note 2. — 2) for de forkortede formler se nr. 142.
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Pave Clemens 6. pålægger dekanerne ved kirkerne i Paris og Speier og sakristanen
ved kirken i Avignon at sørgefor, at magister Niels Drukken fra Danmark kan oppe
bære indtægterne af sine beneficier i tre år uden at residere i dem.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner.., dekaner ved kirkerne i
Paris og Speyer og .., sakristan ved kirken i Avignon hilsen (og apo
stolisk velsignelse).
Idet vi med faderlig velvilje o.s.v. indtil1) med gudstjenestlige hand
linger. Derfor pålægger vi (---------)2) flere andre skal sørge for, at fornævnte
frugter, indtægter og indkomster på vor myndighed gennem nævnte tre
år i følge ordlyden af denne vor bevilling fuldt og helt forvaltes for samme
Niels eller hans befuldmægtigede, uanset alt det ovennævnte, eller uanset
om samme stiftsbiskopper og kapitler eller hvilke som helst andre
(-------- )2). Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 570. — 2) for de forkortede formler se nr. 143.

1352 17. juli, Reg.Dan. nr.*2343, Acta Pont. I 175 nr. 402, udelades; suplikken, indgivet af Johannes Guilaberti, angår Guillelmus Planesa, præst i
Narbonne, som får et kanonikat i Narbonne og ventebrev på en præbende
sammesteds.

1352 17. juli, Reg.Dan. nr.*2144, Acta Pont. I 175 nr. 402, udelades; supplikken, indgivet af Johannes Guilaberti, angår loarus Nicolai, præst i Linkoping stift, som får et kanonikat i Strångnås og ventebrev på en præbende
sammesteds.

17. juli 1352
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1352. 17. juli. Avignon.

Johannes Guilaberti, det apostoliske sædes nuntius i Danmark, Sverige, Gotaland, Skåne og Norge, ansøger pave Clemens 6. om et kanonikat ved kirken i Ros
kilde og vente brev på en præbende sammesteds til Niels Absalonsen, gejstlig i Lunds
stift.
Afskrift i de pavelige supplikregistre.

ders hengivne og ydmyge tjener Johannes Guilaberti, gejstlig i Narbonne, Eders og det apostoliske sædes nuntius og særligt udpegede
indsamler i Danmarks, Sveriges, Gotalands, Skånes og Norges riger og i
visse andre lande, bønfalder Eder, hellige fader,...... Måtte I fremdeles
værdiges ved provision at tildele Niels Absalonsen, gejstlig i Lunds stift,
et kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken i Roskilde med de
‘uanset’, der skal udformes i kancelliet, og med formålstjenlige bestem
melser. Lad det ske. R(ogerii)1) ...... Givet i Avignon den 17. juli i vort
ellevte pontifikatsår.

E

1) jf. nr. 550 note 2.
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1352. 17. juli. Avignon.

Pave Clemens 6. bemyndiger biskoppen af Åbo til på kong Magnus af Sveriges
og Norges anbefaling at overdrage 8personer kanonikater og ventebreve på præbender
ved kirkerne i Dorpat, Øsel, Reval, Lübeck, Bremen, Schwerin, Slesvig og Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

I Hl vor ærværdige broder biskop (Hemming) af Åbo hilsen o.s.v.
........ med apostolisk myndighed — men blot for denne gang — at
overdrage en egnet person ved hver af de otte kirker i Dorpat, Øsel, Reval,
Lübeck, Bremen, Schwerin, Slesvig og Lund et kanonikat i disse kirker,
hvori der siges at være større, middelstore og mindre præbender ......
Givet i Avignon den 17. juli i vort ellevte pontifikatsår.
574

1352. Før 22. juli1)- Århus.

Rådmænd og borgere i Århus erklærer, at herr Åge, præst, har skødet sin gård
med alle tilliggender til jomfru Marias og evangelisten Johannes'' alter i St. Clemens
kirke i Århus, og sine huse på torvet i Århus til kannikerne sammesteds, som skal
holde hans årtid.
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Afskrift i Århusbogen.

ådmænd og øvrige borgere i Århus til alle, der ser dette brev, hilsen
- evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at i det Her
rens år 1352 på sidste ting før St. Maria Magdalenes dag fremstod herr
Åge, præst, personligt for os og mange andre troværdige mænd på vort
byting, hvor han med al ret tilskødede den hellige jomfru Marias og St.
Johannes evangelistens alter i St. Clemens’ kirke i Århus, hvilket alters
præst og besidder han da var, den gård, hvorpå han bor, med dens tillig
gender, alt og hvert at besidde med rette evindelig. Fremdeles skødede
fornævnte herr Åge på fornævnte dag og ting med al ret de huse, han har
på torvet, hvor Peder Madsen bor, til kannikerne i Århus, at besidde med
rette evindelig, til gengæld for, at fornævnte kanniker skulde afholde hans
årtid hvert år. Hvilket vi har set og hørt og med dette brev bevidner med
sandfærdige ord. Givet under vort segl ovennævnte år, dag og sted.

R

1) i 15. årh. var torsdag tingdag i Århus; hvis dette også har været gældende i 14.
årh., falder torsdag før Maria Magdalene dag (= 22. juli) på den 19. juli.

1352. 25. juli.

575

Gødeke Mogensen afstår sin arv efter fru Elene, Niels Krogs datter, og efter sin
broder Niels Mogensen til sin måg Oluf Olufsen Lunge,
Original i rigsarkivet.

ødeke Mogensen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at nulevende skal vide, og at det ikke skal være skjult for
fremtidige, at jeg erkender, at jeg til min elskede måg Oluf Olufsen,
kaldet Lunge, på Sjællands landsting umiddelbart før kongen og mar
tyren St. Olavs dag, karsk af legeme og med lydelig røst og frit i hans
hænder har opladt til besiddelse evindelig al arv, der med rette er til
faldet mig ved fru Elene, Niels Krogs datters død, tillige med arven
efter min elskede broder Niels Mogensen — from ihukommelse —, som på
hans vegne er tilfaldet mig, især fordi jeg offentligt anerkender, at jeg af
samme Oluf har fået fuld og fyldestgørende betaling, og jeg forpligter mig
med dette brev til at hjemle ham disse to arveparter fri for tiltale og krav
fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1352 onsdagen før St. Olavs dag.

G
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30. juli 1352
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1352. 30. juli.
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Ærkebiskop Peder af Lund kvitterer Mads Tuesen for indbetalt skat af Froste og
Onsjø herreder.
Skånebrevsfortegnelscn.

/1 Ærkebiskop Peder i Lunds kvittering, givet Mads Tuesen for forskelX JLj lige afgifter og skatter, som denne skullde betale, efter at han var
blevet sat til at være foged over Froste og Onsjø herreder. Givet dagen efter
kongen og martyren St. Olavs dag. 1352.
1352 1. august, Reg.Dan. nr. *2147, se 1374 2. marts.
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1352. 1. august. Bohus.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne forpligter sig til at betale grev Henrik
2. af Holsten og Stormarn 8000 mark sølv i Helsingborg til en rakke nærmere fast
satte terminer, hvoraf de 5000 er medgift til dronning Blancas søsterdatter, de 3000
Tor tjenester, der er ydet os og i fremtiden vil blive ydet os’.
Original i rigsarkivet.
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1352. 6. eller 8. august.

Optegnelse om, at biskop Ludvig af Reval ‘i kirkeprovinsen Lund’ har lovet at
betale servispenge.
Notits i Vatikanarkivet.

579

1352. 9. august.

Rådmandene i staden Lübeck lover kong Valdemar 4. Atterdag og Markvard v.
Westensees venner frit lejde indtil nastkommende pinse.
Original i Lübeckarkivet (A); sammesteds et udkast (a).

A:

a:

i borgmestre, rådmænd, bor
i rådmænd i staden Lübeck
gere og hele borgerskabet i sta
erkender offentligt med dette
den Lübeck erkender og bevidner
brev, at vi har lovet den ædle fyr
offentligt med dette brev, at vi har
ste og herre kong Valdemar af
lovet den ædle og fornemme fyrste
Danmark et fuldstændigt lejde fra
og herre, herr Valdemar, konge af
vor, vore borgeres og alle deres

V

V

[Omkr. g. august 1352]
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side, som vil handle eller undlade
at handle efter vor vilje, i tiden ind
til førstkommende pinse1), de fire
helligdage ud, (at gælde) mellem
ham og alle hans mænd og mellem
os og alle vore mænd, så at de alle
vegne kan være i fuld sikkerhed,
med undtagelse af dem, som er
rets- og fredløse i vor stad og i vort
retsområde. Fremdeles skal Markvard v. Westensees venner, som er
anført med navns nævnelse i den
fornævnte herre konges genbrev2)
være indbefattet i denne aftale.
Givet i det Herrens år 1352 aftenen
før St. Laurentius martyrens dag
under vort segl til vidnesbyrd om
det foranstående.

Nr. 580

Danmark, og alle hans mænd et
fuldstændigt lejde fra vor og vores
og fra alle deres side, som vil handle
eller undlade at handle efter vor
vilje i tiden indtil førstkommende
pinse, de fire helligdage ud, såle
des at han og hans mænd i sikker
hed kan komme ind i vor stad og i
vort område og der, hvor vi råder
til lands og til vands (og) hvor de
har ærinde, og at han og hans mænd
i vor stad Lübeck, i vor havn og
vor ejendom, som vi har rådighed
over, skal forblive ved al rettighed,
som han og hans forældre havde
krav på, og at de alle vegne skal
være i fuld sikkerhed fra vor og vore
folks og alle deres side, som hand
ler eller undlader at handle efter
vor vilje, med undtagelse af dem,
som er rets- og fredløse i vor stad.
Fremdeles medtager han i sin af
tale de mænd, som herefter er an
ført med navn i dette brev, Markvard v. Westensees venner, nemlig
brødrene Hartvig, Klaus og Helrik
som kaldes Breyde. Til (vidnes
byrd) herom. Givet, o. s. v.

1) 1353 12. maj. — 2) jf. nr. 580.

[1352. Omkr. 9. august.]
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Lybsk udkast til kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til nr. 37g.
To enslydende udkast i Lübeckarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde etc., erkender offentligt med dette brev, at
vi har lovet de forstandige mænd, rådmændene og hele borgerskabet
i staden Lübeck, et fuldstændigt lejde fra vor og vore mænds og fra alle

V
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9. august 1352
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deres side, som vil handle eller undlade at handle efter vor vilje, i tiden
indtil førstkommende pinse1), de fire helligdage ud, således at de inden
for dette tidsrum i fuld sikkerhed kan besøge vort rige, til lands og til vands,
for at besørge deres købmandsskab og deres ærinder, og forblive ved alle
gamle privilegier og rettigheder og alle vegne at være i fuld sikkerhed fra
vor og vore mænds og fra alle deres side, som vil handle eller undlade at
handle efter vor vilje, med undtagelse af dem, som er rets- og fredløse i vort
rige. Fremdeles medtager vi i vor aftale Markvard v. Westensees venner,
som med navns nævnelse er anført i dette brev2). Givet o. s.v.
1) jf. nr. 579. — 2) i det andet udkast tilføjes: nemlig Hartvig, Klaus og Helrik, brødre,
som kaldes Breyde, jf. nr. 579.

581

1352. 9. august.

Kong Magnus af Sverige stadfæster den våbenstilstand med Lübeck, som hertug
Albrecht 2. af Mecklenburg m.fl. har sluttet på kongens vegne, gældende indtil pinse
T353*
Original i Lübeckarkivet.

agnus af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender offentligt med dette brev, at vi efter at have indhentet fuldt
samtykke hos vore råder og hos alle, hvem det kunde vedkomme, billiger,
godkender og med dette brev stadfæster de våbenstilstandsaftaler, som i
venskab er truffet mellem den berømmelige herr Albrecht, hertug af Meck
lenburg, vor kære svoger1), herr Anund Sture, ridder, og Jon Kristineson,
vore råder, samt Didrik Vieregge og Jens Ebbesen, vore tro mænd, som
i denne sag havde vor fulde støtte og fuldmagt på vore vegne, og de hæder
værdige mænd, rådmændene i Staden Lübeck, angående alle stridigheder
og uoverensstemmelser, der indtil da havde rådet og var opstået mel
lem os og disse; og denne våbenstilstand skal vare fra dags dato til nærmeste
pinsedag med al sikkerhed og under urokkelig, aftalt fred, nemlig således
at disse og alle deres borgere indenfor det angivne tidsrum kan besøge alle
vore riger, nemlig Sverige, Norge og Skåne og alle vore andre højheds
områder, i sikkerhed, gøre ophold der og frit udøve deres handel og i sik
kerhed vende tilbage, når og således som det måtte være mest tjenligt for
dem, og de skal nyde alle deres rettigheder, friheder og alle sædvaner frit

M
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29- august 1352

Nr. 582

og ukæret, således som de hidtil frit plejede at nyde dem i alle vore riger,
og indtil da skal alt forblive i venskab, således som det har bestået indtil
nu. Vi lover, at disse våbenstilstandsaftaler skal overholdes for vort og
for alles vedkommende, der er bundet af vore befalinger, og desuden for
alles vedkommende, som i deres gøren og laden ønsker at være vor vilje
følgagtig. Hvis nogen af deres (borgere) fremdeles skulde blive berøvet
deres gods, eller taget til fange af vore folk i anledning af fornævnte stridig
heder, vil vi, at de og deres gods straks skal udleveres og frigives. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1352, dagen før den glorrige martyr St. Laurentius’s dag.
1) hertug Albrecht 2. var gift med kong Magnus’s søster Eufemia.

1352 15. august, Reg.Dan. nr.*2152, medtages ikke som jordebog for Sles
vig kapitel.

1352. 29. august. Lübeck.

582

Greverne Johan 3., Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn erklærer at have
lovet staden Lübeck, med hvilken de har sluttet forbund for to år, regnet fra næste
pinse, at ville mægle mellem kongen af Sverige og Lübeck, dersom der i dette tidsrum
skulde opstå stridigheder mellem disse.
Original i Lübeckarkivet.

i Johan, Henrik og Klaus af Guds nåde grever af Holsten og Stor
marn erkender og erklærer offentligt med dette brev, at vi har sagt
efterfølgende til de hæderværdige mænd de herrer rådmænd i staden
Lübeck, og lovet bestemt at overholde det: at, hvis det i løbet af den tid,
da vi er i forbund med dem, nemlig fra nærmeste pinsedag og fremover
i to fulde år, på grund af den strid, som råder eller måtte råde mel
lem vor navnkundige herre, herr Magnus, Sveriges, Norges og Skånes
konge, og dem, finder krigshandlinger sted eller sådanne måtte opstå
mellem de to parter, vil vi på vor nævnte herres, denne konges vegne være
i besiddelse af fuldmagt og myndighed i hans sag med hensyn til en minde
lig eller retslig afgørelse. Til vidnesbyrd herom er vore segl på vor visse
befaling hængt under dette brev. Givet og forhandlet i Lübeck i det
Herrens år 1352 på dagen for den hellige Johannes Døberens halshuggelse.

V

30. august 1352

Nr. 583
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1352. 30. august. Granna.

583

Kong Magnus af Sverige fritager Jens Holgersen, official hos Lars Karlsson,
gælker i Skåne, for alle almindelige og særlige ledingsudbud, så længe denne er gælker.
Afskrift i Stockholm.

agnus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge, til alle, der
får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi erklærer nærværende brevviser Jens Holgersen, be
fuldmægtiget og official hos den høj bårne ridder, vor elskede råd herr
Lars Karlsson, for fuldstændigt fri og fritaget at være for alle vore alminde
lige og særlige ledingsudbud, hvorledes leding end måtte blive udbudt,
så længe samme herr Lars sidder inde med gælkerembedet i vort land
Skåne. Derfor forbyder vi bestemt under trusel om vor nådes fortabelse,
at nogen af vore fogeder, deres officialer eller enhver anden, hvilken stilling
eller rang han end indtager, på nogen måde lægger hindringer i vejen for
eller fortrædiger nævnte Jens i modstrid med dette brevs ordlyd. Givet i
Granna kirke i det Herrens år 1352 dagen efter St. Johannes Døberens
halshuggelsesdag.

M
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1352. 1. september. Kalvslund herredsting.

Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, atfru Ese, enke efter Bertel Lille, borger
i Ribe, Konrad og Jakob, hans sønner, Lydeke og Herman, deres brødre, og Jens
Madsen, deres svoger, har skødet en halv otting jord i agre og enge i Nørre-Fårup til
Henneke Wold, borger i Ribe.
Original i rigsarkivet.

e bedste indbyggere i Kalvslund herred til alle, der ser dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Alle gode mænd, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at fru Ese,
enke efter Bertel Lille, fordum borger i Ribe, Konrad og Jakob, dennes
sønner, Lydeke og Herman, deres brødre, samt Jens Madsen, deres svoger,
personligt fremstod på vort herredsting, hvor de til nærværende brevviser,
den gode mand Henneke Wold, borger i Ribe, skødede en halv otting
jord, såvel i agre og som i enge i Nørre-Farup i Kalvslund herred, som til
hørte dem ved arv eller på anden måde, at besidde med rette evindelig,
og de erkendte, at nævnte Henneke Wold havde givet dem fuld fyldest
gørelse herfor. Hvilket vi overfor alle, hvem det vedkommer eller kan ved-

D
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Nr. 586

komme, med dette brev erklærer klart med sandhedens ord, sådan som vi
har hørt det. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1352 lørdagen før den hellige Marias fødselsdag.

1352. 5. september. København.

585

Biskop Henrik af Roskilde bevidner, at fru Katerine, enke efter Godfred v. Unna,
deres søn Gerhard og de øvrige arvinger har skødet tre gårde i København til et alter
i Vor Frue kirke sammesteds.
Original, beskadiget, i rigsarkivet, udfyldt efter dansk oversættelse fra 16. årh.

enrik af Guds nåde biskop af Roskilde til alle, der får dette brev at
se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at fru Katerine, afdøde
Godfred v. Unnas hustru, Gerhard, deres søn, og Jakob Tybjerg og
Henneke Stenwek, deres arvinger, i denne særlige anledning fremstod
for os og skoddede til det alter, de nylig havde indstiftet i Vor Frue
kirke i København, en gård i St. Nikolaj sogn i København, som fordum
tilhørte Lars Orms, og i hvilken der bor en bager, samt en gård i Vor
Frue sogn i København, i hvilken der nu bor skomagere og andre håndvær
kere, og desuden en lille gård i St. Peders sogn i København, i hvilken
Morten Nybager bor, og som giver 14^2 skilling grot i årlig afgift, på den
nedenforanførte betingelse, at præsten ved fornævnte alter, hvem det til
enhver tid måtte være, hvert år mandagen næst efter den hellige jomfrus
fødselsdag1) skal holde fornævnte Godfreds årtid med en skilling grot og
på samme måde årligt fornævnte fru Katerines årtid, når hun måtte være
afgået ved døden, med en skilling grot. Til vidnesbyrd herom er vort segl
hængt under dette brev. Givet i København i det Herrens år 1352 den
5. september.

H

1) 15. september.

1352. 9. september.

586

Indførelse i Wismar bys bog om, at Lars Assersen har erklæret ingen rettigheder at
have i det skib, som fogeden Tribus i Wismar solgte til Selgen fra Århus.
Notits i Wismars Stadtbuch.

ars Assersen forsikrede — hverken tvunget af vold eller frygt, men af
i god og fri vilje — at han ingen rettigheder har i det skib, som fogeden

L
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14, september 1352
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Tribus i Wismar solgte til Selgen fra Århus, og at han i fremtiden ikke vil
rejse krav angående det, men fuldstændig afstå og give afkald på ethvert
krav og enhver klage. Forhandlet i nærværelse af herr Herman Rikeland,
Didrik Jordan, Martin Lubeckerfare dagen efter Marie fødselsdag år
(13)52.
1352. 14. september.

587

Cecilie, abbedisse, og konventet i Slangerup kloster skøder alt klostrets gods i
Nørre-Herlev til Esrom kloster til gengæld for dettes gods i Blovstrød,
Afskrift i Esrombogen,

øster Cecilie, abbedisse i klostret i Slangerup, og det menige konvent
sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi har foretaget bytte af nedenforanførte gods med de
ærværdige mænd, herr abbeden og det menige konvent i Esrom, nærvæ
rende brevvisere, og at vi har afstået, skødet og frit ved dette brevs ordlyd
oplader dem alt det gods, som vi besad i Nørre-Herlev, med tofter, agre,
enge og alle dets andre tilliggender af enhver art, at besidde evindelig til
gengæld for deres gods i Blovstrød, der er overladt os. Desuden lover vi de
nævnte herrer ubrydeligt at overholde følgende betingelse, at så ofte og
hver gang der opfødes svin i Blovstrød skov, hvad der på folkesproget
kaldes ‘olden’, skal det være dem tilladt at sende deres svin derhen og frit
have dem der tillige med svin tilhørende deres undergivne, som bor der i
nabolaget, kaldet Sønderskov, hvilke i al fremtid skal svare dem og ingen
anden af nævnte græsgange, nemlig ‘oldengæld’. Men vi eller vore udsen
dinge skal på ingen måde forulempe disse svin, når de sendes, færdes der
eller hentes tilbage. Til vidnesbyrd herom og til sikkerhed herfor er vort
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1352 på det hellige
kors’ ophøjelsesdag.

S

1352 26. september, Reg.Dan. nr. *2155, se 1354 24. september.
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1352. 21. oktober. Avignon.

Johannes Guilaberti, det apostoliske sædes nuntius i Danmark, Sverige og Norge,
ansøger pave Clemens 6. om, at det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, der
blev ledige, da Niels Markussen blev indviet til biskop i Linkoping, må blive
overdraget til Bernardus Bartholomei, gejstlig i Avignon,

rn

31. oktober 1352

Nr. 589

Afskrift i de pavelige supplikregistre.

remdeles bønfalder nævnte indsamler om, at I barmhjertigt vil vær
diges ved provision at give Bernardus Bartholomei, gejstlig i Avignon,
det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, der blev ledige ved den
romerske kurie, da Niels Markussen indviedes som biskop i Linkoping,
uanset, at samme Bernardus endnu kun er i sin alders 11. år, idet I barm
hjertigt meddeler ham dispensation med alle andre ‘‘uanset” og formåls
tjenlige bestemmelser og (indsættelse af) eksekutorer som i formularerne.
Lad det ske. R(ogerii)1). Uden ny læsning og undersøgelse. Lad det ske.
R(ogerii). Givet i Avignon den 21. oktober i vort ellevte pontifikatsår.

F

1) jf. nr. 550 note 2.

1352. 31. oktober. Roskilde.

589

Biskop Henrik af Roskilde bestemmer med kapitlets samtykke, at den kanoniske
overdragelsesret til altretfor evangelisten Johannes og bekenderen Benedikt i Roskilde
skal tilhøre dekanen ved kirken i Roskilde.
Original i den arnemagneanske samling.

enrik, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle nulevende og frem
tidige, hvem dette brev når, hilsen med Gud.
Den omsorgsfulde udøvelse af det hyrdeembede, som vi har påtaget os,
følger sandheden i sine handlinger og elsker lyset, hvorfor den med glæde
lader det knudrede tvetydighedens dække gå op i luer og i sine afgørelser
altid stræber efter at bevare en sådan omsigt, at der herved kan opstå et
gode, som ikke volder andre skade. Der har nu længe fra forskellig side
været ført strid angående den kanoniske overdragelsesret til alteret i vor
kirke i Roskilde for den hellige evangelist Johannes og den hellige beken
der Benedikt, nemlig om, hvorvidt den skulde tilhøre stedets overdrager
af rettigheder, d.v.s. ordinarius1), efter den almindelige ret eller herr deka
nen ved vor Roskilde kirke ifølge nåde, sædvane eller særligt privilegium.
Men vi, som efter guddommelig bestemmelse er kaldet til hyrdetjenestens
byrde, og som ønsker at fjerne de tvetydigheder, hvorved der kunde opstå
tab og skade for kirken, gør derfor tilbørligt ende på den gamle strid og
bestemmer med enstemmigt samtykke af vort Roskildekapitel, som flere
gange har bønfaldet os i denne sag, at herefter skal overdragelsesretten,
rådigheden og den kanoniske indsættelsesret ved det ovennævnte alter fra
nu af og i al evighed tilhøre den nuværende herr dekan ved vor fornævnte

H
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4. november 1352
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kirke og hans øvrige efterfølgere, som er indsat på kanonisk vis, idet vi giver
ham myndighed til at foretage eller have fornævnte overdragelse, rådig
hed og indsættelse til evig tid og til at råde for nævnte alter på kanonisk
vis. Til vidnesbyrd herom er vort segl sammen med vort fornævnte kapi
tels segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde år 1352 dagen før alle
helgens dag.
1) d.v.s. bispen.

590

1352. 4. november.

Peder Helgesens kaldet Knudsens testamente.
Original i det svenske rigsarkiv.

Herrens navn, amen. Jeg Peder Helgesen, kaldet Knudsen, kannik ved
kirken i Lund og Slesvig, som skønt skrøbelig af legeme dog sund på
sjælen betænker og i stadig eftertanke overvejer, at det er den mest lykke
bringende handel at ombytte det jordiske med det himmelske og det time
lige med det evige, og som ihukommer hint liflige ord af frelseren: Giver
og Eder skal gives1), opretter og anordner på følgende måde mit testa
mente og min sidste vilje, som herefter på ingen måde kan forandres, ved
rørende det gods, Gud har tilstået mig. For det første testamenterer jeg da
den ærværdige fader min herre, herr Peder, ærkebiskop af Lund, et sølvbeslået bælte tillige med et bordtæppe. Fremdeles testamenterer og skæn
ker jeg en gård i Heberg i Årstad sogn til Lundekirkens bygningsfond, hvor
jeg vælger min grav i herr Svends gravsted foran martyren St. Thomas’
alter, som jeg med min herre ærkebiskoppens og Lundekapitlets særlige
tilladelse, således som det fyldestgørende kan godtgøres med deres brev,
tidligere har doteret med ni gårde.2). Fremdeles til herr Lars Karlsson,
gælker, det bedste horn, jeg har. Fremdeles til alle sognekirkerne i Lund
og præsternes gilde sammesteds et sølvbeslået bælte, som jeg har fået ved
min morbroders død. Fremdeles til St. Pauls kirke i Lund mit kogekar.
Fremdeles til dominikanerbrødrene en halv mark penge. Fremdeles til
franciskanerbrødrene en mark penge. Fremdeles til Allehelgensklostret og
nonneklostret i Lund en gård i Norrvidinge, for at min årtid årligt kan
holdes begge steder med vigilier og to messer for de afdøde dagen før
apostlene Petrus og Paulus’ dag. Fremdeles til helligåndshuset og de
spedalskes hospital en gård i Kvårlov, for at min årtid også kan holdes
de to steder efter ovennævnte fremgangsmåde og på ovennævnte dag.
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Fremdeles til kirken i Årstad en halv mark penge, til vikaren to øre, til
hans hjælper en øre penge. Fremdeles til Tvååker kirke en halv mark
penge, til præsten to øre, til hans hjælper en øre penge. Fremdeles til
Drångsered kirke en halv mark, til præsten to øre, til hans hjælper en øre
penge. Fremdeles til Vadensjd kirke en halv mark penge, til præsten to
øre, til hans hjælper en øre penge. Fremdeles til Saxtorp kirke en halv
mark, til præsten to øre, til hans hjælper en øre. Fremdeles til Humlarp
kirke en halv mark, til præsten to øre, til hans hjælper en øre penge. Frem
deles til herr dekanen et horn. Fremdeles til herr ærkedegnen to pund
malt. Fremdeles til hans broder, herr Kristian, et pund malt. Fremdeles
til herr kantoren et horn. Fremdeles til herr Niels Mogensen en halv mark
penge. Fremdeles til herr Jens Rønning et horn. Fremdeles til herr Absalon
en halv mark penge. Fremdeles til herr Jon Lille et horn. Fremdeles til herr
Josef Nielsen et horn. Fremdeles til herr Jakob Nielsen et horn samt en
gryde. Fremdeles til herr Jakob Jermer et horn samt en kedel. Fremdeles
til magister Mogens to dunke. Fremdeles til herr Karl to dunke. Fremdeles
til herr Peder Bodulvsen et horn. Fremdeles til magister Peder min bedste
dunk. Fremdeles til broder Troels af dominikanerordenen en mark penge.
Fremdeles til herr Esger en kåbe med overstykke3) og grøn hætte. Fremdeles
til herr Stenkil et bælte, som jeg selv plejer at bære. Fremdeles til herr
Peder Sjællandsfare et ‘badelagen’. Fremdeles til herr Jens Hågensen et
håndklæde. Fremdeles til herr Jakob Påske et håndklæde. Fremdeles til
Uffe Degn en grøn kjortel. Fremdeles til Hågen klokker et blåt overstykke3).
Fremdeles til Kristine, Peder Skafts hustru en kværn. Fremdeles til fru
Bodil et hovedklæde. Fremdeles til Cecilie, Peder Nags hustru, en kappe
med blå hætte. Fremdeles til herr Mikkel Nag en hest. Fremdeles til fru
Åse, nonne i Børringe, min korkåbe samt et pund korn. Fremdeles til
Margrete, Ebbes hustru, en kjortel med blå hætte og syv får. Fremdeles
til Agathe, Knuds hustru, et blåt overstykke3) med ‘grå skind’. Fremdeles
til Peder Båd et tæppe. Fremdeles til Niels Bentsen et panser. Fremdeles
til Anders Pedersen tyve mark penge, som samme Anders’ fader skylder
mig. Fremdeles til Benedikte Ranks et pund korn og to ‘gæstelagner’.
Fremdeles til Henrik Didriksen4) en sadel. Fremdeles til Guido min bed
ste hest, ‘panser’ og min sadel. Fremdeles til Bonde seks svin, et pund byg
og en pude. Fremdeles til Jens Ystad en gullig hest. Fremdeles til Bent en
sort hest med sadel. Fremdeles til Gerlak en kjortel med hætte af‘borel’5).
Fremdeles til Mathias, løber, to øre penge. Fremdeles til Benedikte, vaske-
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kone, en halv mark penge. Til eksekutorer af dette testamente indsætter
jeg de hæderlige mænd herr Jakob Nielsen og herr Jakob Jermer, mine
medkanniker, og jeg bønfalder dem ved Guds miskundhed, at de udfører
denne min sidste vilje så tro, som de vil kunne stå til ansvar over for Gud, og
som de ved, det vil være tjenligt for min sjæls frelse. Givet under mit segl
tillige med mine fornævnte eksekutorers segl i det Herrens år 1352 første
søndag efter allehelgensdag.
1) jf. Luk. 6,38. — 2) kendes ikke. — 3) teksten har wardækors, jf. fransk guard-ducorps. — 4) læsningen usikker. — 5) groft uldtøj, vadmel.

591

1352. 6. november.

Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer at have modtaget 3000 guldfioriner og 100
mark sølv af højmesteren og den tyske orden som betaling for gods og tilgodehavender
i hertugdømmet Estland,
Original i det svenske rigsarkiv.

i Valdemar, af Guds nåde Danmarks konge, erkender og erklærer
offentligt med dette brev, at vi, efter at vi på fornuftig og lovlig vis,
af vor fri vilje og uopfordret har solgt og bortskænket hertugdømmet Est
land til de regelbundne og ærværdige mænd, herr høj mesteren og brødrene
af Marieordenen af det jerusalemitanske hospitals tyske hus, således som
det fyldigere indeholdes i det derom affattede brev1), af samme herr
høj mesteren og brødrene, har fået og modtaget 3000 guldfioriner og 100
mark lødigt sølv, som de har givet, overdraget og betalt os i kraft og med
før af noget gods, som var tilfaldet os, dengang vi besad nævnte hertug
dømme, og i anledning af nogle tilgodehavender, vi havde sammesteds, for
hvilke vi erklærer og anser os for fuldt ud og godt betalte og fyldestgjorte.
Med fuld viden afstår vi på vore, vore arvingers og efterfølgeres vegne fra al
ret, tiltale og krav og fra alle fordringer, som i fornævnte hertugdømme i
anledning af ovenstående eller af enhver anden årsag eller grund på nogen
som helst måde kunde tilkomme os i forholdet til fornævnte høj mester og
brødre, og vi aflægger det løfte på tro og love aldrig nogen sinde enten selv
eller ved en eller flere andre efter loven eller de facto at rejse nogen proces,
trætte eller nogen anden sag mod de nævnte høj mester og brødre for ovenståendes skyld eller af nogen anden grund, idet dog desuagtet dette det
forberørte brev, affattet angående salget og bortskænkningen af fornævnte
hertugdømme, på ethvert punkt skal blive stående ved magt. Til vidnes-
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byrd herom er vort segl, som på landets eget sprog kaldes ‘klemme’2),
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1352, tirsdagen før mor
tensdag.
1) 1346 29. august, DRB. III 2 nr. 273.— 2) brevet er beseglet med kongens dobbelt
segl; navnet stammer fra den dobbeltskål i hvilket vokset klemtes.

1352. 29. november.
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Niels Mikkelsen, borger i Odense, erkender at have solgt sin og sin broder Jakob
Mikkelsens part i Åløkke til Niels Marsvin.
Original i rigsarkivet.

iels Mikkelsen, borger i Odense, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg til den
gode mand, Niels Marsvin, nærværende brevviser, har solgt hele min og
min broder Jakob Mikkelsens part i Åløkke, nemlig i agre, enge, skove,
græsgange, vådt og tørt, og alle tilliggender til samme, som tilkommer os
ved arv efter vor fader, og at jeg har oppebåret fuld og fyldestgørende
betaling for samme. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1352 dagen før apostelen St. Andreas’ dag.

N

1352. 3. december. Odense byting.
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Tingsvidne af Odense byting om, at Niels Mikkelsen, kaldet Marsvin, på egne
og sin broder Jens Mikkelsens vegne har skødet deres part i Åløkke til Niels Marsvin.
Original i rigsarkivet.

ens Nyborg, foged i Odense, Bertel Schermer, præst, Jakob Pape, Rikard Reinekesen, Jens Thomsen, Jens Tygesen og Niels Henriksen, bor
gere sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi i det Herrens år 1352 mandagen efter apostelen St.
Andreas’ dag var nærværende på Odense byting og så, at Niels Mikkelsen,
kaldet Marsvin, fremstod på samme ting, hvor han såvel på egne som på
sin broder Jakob Mikkelsens vegne tilskødede nærværende brevviser Niels
Marsvin hele deres part i Åløkke, nemlig i agre, skove, enge, græsgange,
vådt og tørt, og de enkelte tilliggender, som ifølge arveret tilkom dem efter
deres faders død, at besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er
vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, sted og dag.

J
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1352. 4. december. Westminster.

Kong Edvard 3. af England bemyndiger William Basset, Thomas de Fencotes,
John de Middelton, Nicholas Goiver, John Perce fra Malton og Thomas Lokton
fra Malton til at undersøge og træffe afgørelse i den sag, som William Malewayn,
Henry Cook og Roger Wrangell fra Boston har rejst mod Richard Here fra Whitby,
John Smyth, William atte Bakehouse, John Redheved, John Scot, Robert Cobbe,
Bartholomeiv Chapman, William Gruile, William Skynner, John Alderston, Alan
Bennok, John Payn, slagter fra Whitby, William atte Sandsend, William
Alotessonfra Rusivarp, Ralph Tolie fra Ruswarp m.ft. for at have røvet strandings
gods, nemlig 33 læster hvidsild i et skib, kaldet La Shefalke fra Briel i
Zeeland, på hvilket Peder Hobbeson var kaptajn, hvilke de havde indladet
i Skåne i Danmark, for derefter at føre dem til byen Boston til forhandling
og til at have deres fordel deraf, og samme skib blev under sejladsen mod
fornævnte by slået ud af kurs af det oprørte hav og kom til havnen i
Whitby og blev der og sammesteds slået til vrag, og fornævnte sild og andet
gods og ladning, som var i fornævnte skib, blev sammesteds kastet op på
land........ Westminster den 4. december.
Afskrift i London.
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1352. 7. december. Haag.

Vilhelm 3., greve af Holland og hertug af Bayern, bemyndiger Hugo Martijnsson
fra Briel til at beslaglægge gods tilhørende den danske konges mænd som erstatning
for de overgreb, disse har begået mod ham.
Afskrift i det hollandske rigsarkiv.

ertug Vilhelm etcetera bekendtgør etcetera, at vi med dette brev har
tilladt og tillader Hugo Martijnsson fra Briel, at udpante danskerne,
den danske konges mænd, på grund af den skade og det tab, som han har
lidt af de fornævnte danskere, og at volde dem al mulig fortræd på liv og
gods, hvor han end kan finde eller få fat i dem, enten det er til vands eller
til lands, indenlands eller udenlands. Og alt hvad fornævnte Hugo kan
afvinde eller få fat i fra disse fornævnte danskere, det skal være hans, således
at han frit kan råde derover. Dette skal gælde indtil vi tilbagekalder det.
Givet i Haag fredagen efter St. Nikolausdag år 52 på befaling af herr
greven1) efter fælles beslutning af herrer og byer, som da var tilstede.

H

1) d.v. s. hertug Vilhelm som greve af Holland.
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Vilhelm 5., greve af Holland og hertug af Bayern, bemyndiger Klaus Schenaert
fra Schiedam til at beslaglægge gods tilhørende den danske konges mænd som erstat
ning for de overgreb, disse har begået mod ham.
Afskrift i det hollandske rigsarkiv.

ertug Vilhelm etcetera bekendtgør for alle folk, at vi med dette åbne
brev har tilladt og tillader Klaus Schenaert borger i Schiedam at
udpante danskerne, den danske konges mænd, på grund af den skade og
de tab, som han har lidt af de fornævnte danskere, og at volde dem al
mulig fortræd på liv og gods, hvor han kan finde eller få fat i dem enten
det er til vands eller til lands, indenlands eller udenlands. Og alt hvad for
nævnte Klaus kan afvinde eller få fat i fra de fornævnte danskere, det skal
være hans, således at han frit kan råde dermed. Dette skal gælde, indtil vi
tilbagekalder det. Til vidnesbyrd. Givet i Haag fredagen efter St. Nikolaus
dag året 52 på befaling af herr greven1) efter fælles beslutning af herrer og
byer, som da var tilstede.

H
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Rådmand og borgerne i Ribe tildømmer Anders Bondesen, rådmand sammesteds,
et stenhus i Grønnegade.
Original i rigsarkivet.

ådmænd og borgere i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Idet vi aflægger vidnesbyrd om sandheden, erklærer vi med dette brev
for alle, såvel nulevende som fremtidige, at nærværende brevviser, den
gode mand Anders Bondesen, rådmand hos os og vor medborger, på fire
ting (efter hinanden) har lyst indløsning af et stenhus i Grønnegade imel
lem de stenhuse, som tilhører herr Jon Bonde, kannik i Ribe, og Kristine
Gødesdatter, og bag i den gård, som Jon Bonde — salig ihukommelse —
fordum beboede, tillige med den grund, den ligger på, og med udgang fra
samme hus, på folkesproget kaldet ‘gangsti’, ned mod åen, hvilket den vel
byrdige husfrue Ester, enke efter omtalte Jon, og hendes sønner havde
pantsat ham på vort ting i Ribe, i form af forved for 22 mark lødigt sølv

R
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for tre år regnet fra påske, uden at det efter de tre års forløb er blevet
indløst til den skyldige termin, og da det ikke blev indløst, bestemte vi, at
samme hus med dets fornævnte tilliggender ifølge ret i vor stad, overholdt
fra gammel tid, skal tildømmes nævnte Anders og hans sande arvinger,
at besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort
bysegl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1352, lørdagen efter
den hellige biskop og bekender Nikolaus’ dag.
1352. 11. december.

598

Optegnelse om, at biskop Johannes af Olmutz har indbetalt en del af sit commune
servitium gennem biskop Didrik af Slesvig.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.

amme dag blev der modtaget 875 floriner af herr Johannes, biskop af
Olmutz, som han lod indbetale ved biskop Didrik af Slesvig som en del
af hans servitium commune.

S

1) den 11. december. — 2) jf. DRB. 2. rk. IV nr. 305 note 2.

1352. 12. december.
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Gunnar Ågesen m.fl. bevidner Katerine Bentsdatters gave til Bosjø kloster på
gården Everdd.
Skånebrevsfortegnelsen.

idnebrev, udstedt af Gunnar Ågesen og flere andre fornemme mænd,
om Katerine Bentsdatters skøde- eller gavebrev til Bosjø kloster på en
gård, kaldet Everbd i Gærds herred. Givet dagen inden jomfruen St.
Lucias dag 1352.

V

1352. 16. december. Plbn.
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Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn afsiger som opmand i stridighederne mellem
kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten den kendelse,
at da kongen ikke som greverne har sendt sine klager i rette tid, er greverne berettiget
til at kræve overholdelse af de tidligere indgåede forpligtelser fra kongens side.
Original i rigsarkivet.

i Johan, af Guds nåde greve af Holsten og af Stormarn, erkender og
bevidner offentligt med dette brev for alle, som ser eller hører det, at
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kong Valdemar af Danmark på den ene side og vore fætre1) Henrik og
Klaus på den anden side havde henskudt sig til os for at søge en retslig
afgørelse af al den strid, som var og har været mellem dem. Fornævnte konge
og grever skulde inden en frist overgive os en skrivelse, forsynet med deres
segl, vedrørende al deres stridighed og klage. Derfor sendte de fornævnte
grever os i rette tid deres klage mod kongen i deres beseglede brev, men
fornævnte konge sendte os ikke sin klage dengang, og han har endnu ikke
overgivet os nogen klage. Derfor har fornævnte grever ofte i gode mænds
nærværelse så indtrængende påmindet os ved vor ære og på vor tro, at
vi ikke kunne undlade møjsommeligt at måtte rådføre os derom med vor
herre, hertug Erik den ældre af Sachsen og med andre gode mænd, om
vi var forpligtede til at afsige kendelse for greverne, siden de i rette tid
havde overgivet os deres klage og kongen ikke. Så spurgte fornævnte
hertug os, om kongen på nogen måde havde garanteret forliget og hvordan.
Dertil sagde vi følgende, at han havde garanteret forliget med herrer og
med gode mænd og med slotte. Så belærte fornævnte hertug og andre
gode mænd os om, at sådan som kongen havde garanteret forliget overfor
greverne, således skulle greverne kræve forliget overholdt af kongen og
hans medlovere. Thi kender og siger vi fornævnte grev Johan i dette vort
åbne brev det for ret for fornævnte grever Henrik og Klaus, at sådan som
kongen har garanteret forliget overfor greverne, således skal greverne kræve
forliget overholdt af kongen og hans medlovere. Fremdeles, angående det
forlig, som fornævnte konge og grever tidligere havde (indgået), ifølge
hvilket greverne overgav kongen Nyborg i tro forvaring2), afsiger vi som
kendelse for dem, at således som kongen har garanteret forliget, således
skal greverne kræve forliget overholdt af kongen og hans medlovere. Dette
brev er givet og skrevet i Plon under vort segl år 1352 efter Guds fødsel
søndagen efter den hellige jomfru St. Lucias dag.
1) brugt i vid betydning. — 2) jf. nr. 40—42.
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Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at ridderen herr Jens Povlsen har pantsat alt
sit gods i Rougsø til Knud Jensen for 20 mark sølv.
Afskrift i oversættelse i Anne Krabbes kopibog.

i (Valdemar)1, af Guds nåde Danmarks og de Venders konge, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig.
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Alle nulevende og fremtidige skal vide, at år 13522) fremstod herr Jens
Povlsen, ridder, i vor nærværelse3) og pantsatte Knud Jensen4) alt sit gods
i Rougsø med alt dets rette tilliggende og tilbehør, nemlig bygning, ager,
skov, mark, vådt og tørt, intet undtaget på nogen måde, for 20 mark sølv,
at betale ham tilbage inden 40-ugersdagen i herr Iver Nielsens hus, ridder
til GI. Estrup, i gode lybske penninge og groter5), og at betale på det vil
kår, at hvis fornævnte herr Jens Povlsen, ridder, ikke får samme penge, da
skal fornævnte Knud Jensen4) bruge og beholde alt hans gods i Rougsø
med alt dets tilliggende for samme sum penge uden enhver indsigelse og
nyde det som evig ejendom. Desuden forpligtede ridderen herr Jens Povl
sen sig til, hvis noget af dette gods bliver fravundet Knud Jensen4) ved
nogen rettergang, da at stå ham til rette derfor og efter hans vilje redeligt
betale ham det med sølvpenge. Givet under vort signet til vidnesbyrd med
(Niels)6) Keldebæk som vidne.
1) den mangelfulde afskrift har Christoffer. Da brevets ægthed anerkendes ved senere
retshandlinger 1356 og 1408, må der foreligge en fejl i den senere overlevering. — 2) i
overleveringen udtrykkes tvivl om, hvorvidt 1330 eller 1350 er det rette årstal, men i et
håndskrift er der gjort bemærkning om, at originalen havde mccc lu, d.v.s. mccc lii;
Jens Povlsen nævnes som væbner 1351 17. april, jf. nr. 410, men som ridder 1353 26. juli.
— 3) oversættelsen har.- i vort kongelige hus. — 4) forlægget har biskop Knud Jensen, rime
ligvis en forkert gengivelse af et abbrevieret beskeden Knud Jensen. — 5) forlægget har
lybske groter. — 6) forlægget har Mikkel.
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1352.

Navne fra et dombrev.
Notits hos Hamsfort.

dette år1) gjorde følgende sig velfortjente af franciskanerne, således
som de opregnes i et dombrev, Jens Marsvin, Esberns søn, Jens Gittosen,
prior for dominikanerne i Odense, Peder Åstredsen, broder af samme
orden, Albert Grot, af lybsk oprindelse, Henneke Vetta, Rikard Parin,
Rikard Reinekesen.

I

1) d.v.s.: I det herrens år 1352.
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1352.

Arnold Knap oplader gods i Appenæs, der havde været pantsat ham af Næstved St.
Peders kloster, til klostret.
Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

I352

387

Nr. 608

rnold Knap erkendte, (at have givet afkald på)1) noget gods i Appe. næs, som var ham pantsat af klostret for 10 mark lødigt sølv, idet han
oplod samme til os. 1352.

A

1) mangler i registraturen.

1352.
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Jens Larsens pantebrev på gods i Harride.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Jens Larsens pantebrev på noget gods i Harride. År 1352.

1352.
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Lars og Anders Pedersens gavebrev på gods i Torrild.
Skanderborgske registratur (Ring klosters breve 1606).

ars Pedersens og Anders Pedersens gavebrev på gods i Torrild. Givet
' T352-
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Biskop Henrik af Roskilde skøder sit gods i Skippinge til herr Jens Esbernsen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

iskop Henrik af Roskilde skøder herr Jens Esbernsen alt sit gods i Skip
pinge. 1352.

B
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Herr Jens Esbernsen skøder sit gods i Starreklinte til biskop Henrik af Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

err Jens Esbernsens skøde givet biskop Henrik af Roskilde på alt det
gods, han havde i Starreklinte, og som tidligere havde tilhørt Stig
Pedersen. 1352.

H
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Herr Jens Esbernsen kvitterer biskop Henrik af Roskilde for seks mark sølv i
anledning af et mageskifte af gods i Skippinge og Starreklinte.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).
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err Jens Esbernsens kvittebrev, givet biskop Henrik af Roskilde på
seks mark lødigt sølv, som han (bispen) havde givet ham ved mage
skiftet af gods i Skippinge og Starreklinte. 1352.

H
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1352.

Tingsvidne om, at Mads Kabolt har skødet gods i Bagsværd til biskop Henrik i
Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

t tingsvidne om, at Mads Kabolt har skødet biskop Henrik i Roskilde
I noget gods i Bagsværd. Givet 1352. På latin.

E
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1352.

Jakob Nielsen giver Peder Nielsen fuldmagt til at sælge en gård i Falsterbo.
Antvorskov klosters registratur (1607).

akob Nielsen giver Peder Nielsen fuldmagt til at sælge en gård i Falsterbo. År 1352.

J

611

1352.

Herr Erik Hagendorps pantebrev på Kyse.
Maribo klosters registratur (1624).
Herr Erik Hagendorps pantebrev på Kyse gods. 1352.

612

1352.

Udtog af Hamburgs kæmnerregnskab.
Udtog efter Kåmmereirechnungen der Stadt Hamburg.

øbere...... Til Albrecht v. Hameln 2 mark samt 4 skilling, til Arnold i
å Danmark 4 skilling for mistede ting.

L

613

1352.

Gemike Klausen nævnes i et brev tilhørende Roskilde kapitel.
Notits af Lucoppidan efter brev i Roskilde kapitels arkiv.

1352 Gemike Klausen, adelsmand.

i352~1362
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Nr. 614

1352, Reg.Dan. nr. *2160—62, se nr. 527.
1352, Reg.Dan. nr. 2358*, se nr. 528.

1352, Reg.Dan. nr. *2163, se nr. 529.

1352, SRD. IV 360, h. XXVII, se år 1392.

1352-13621)
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Pave Innocens 6. stadfaster privilegierne for St. Knuds kloster i Odense og fritager
det for krav fra verdslig side.
Notits hos Hamsfort.

ave Innocens 6. stadfæster o.s.v.2) privilegier og tildeler fritagelser fra
de verdslige krav.
1) Innocens6. blev viet 1352 30. december og døde 1362 12. september. — 2) opteg
nelsen står blandt udtog af breve fra St. Knuds kloster i Odense.

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 tid
ligere registre står foran a — oplyses stilling eller egenskab, i hvilken
en person forekommer i nærværende bind, således at gejstlige nævnes
først. — Ved stednavne er såvidt muligt oplyst deres beliggenhed, for
de daværende danske lokaliteter i de nuværende amter og herreder
eller i herrederne i Skåne, Halland, Blekinge og Sønderjylland (syd
for den nuværende grænse), for de udenlandske lokaliteter i de nu
værende lande, hvor dog ikke er taget hensyn til forandringerne efter
2. verdenskrig. Udenlandske lokaliteter, der kun forekommer i forbin
delse med personnavne (slægtsnavne), er anført under disse. Stjerne
foran et navn i stednavneregistret angiver, at den pågældende loka
litet ikke har kunnet identificeres. Danske slægtsnavne er tilføjet i pa
rentes, når de fremgår af segl.

FORKORTELSER
a. = amt. h. = herred. Sdrj. = Sønderjylland syd for den nuvæ
rende grænse. N. = Nørre. S. = Sønder. s. = sogn. V. = Vester. 0.=
Øster, forsv. = forsvunden.

PERSONNAVNEREGISTER
Å og A
Åge: 1. A., alterpræst i St. Clemens kirke i
Århus. 1352: 574. — 2. Å. Bodulvsen,
væbner, foged i Frosta h. 1351: 447. 1352:
544. — 3. Å. Nielsen (Thott), væbner,
broder til Peder Nielsen Kyrning. 1350:
270. 1351: 400. 1352: 544. — 4. Å. Nielsen
af »Torstorp«. 1348—64: 110. — 5. Å.
Nielsen, foged i Malmø. 1351: 492. — 6.
Å. Nielsen, i Skåne. 1351: 438. — 7. Å.
Rade, køber og skænker gods i Skåne.
1350* 313, 3H, 315- I35i: 420, 421. —
8. Å. Ravn
Cecilie. 1351: 392. — 9. Å.
Spiut, rådmand i Soderkoping. 1349: 128.
— 10. Å., Torkil Bjørnsens svend. 1350:
340.
Åse, nonne i Børringe kloster. 1352: 590.
Åstred Pedersen, fæster i Rynkeby. 1352:
562, 569.
Abel, ridder. 1359: 127.
Abraham Mogensen, skøder gård i Malmø
til Bosjø kloster. 1351: 492.
Absalon: LA., kannik i København. 1349:
194. — 2. A. (Ulfeld), kannik i Lund.
1351: 483. 1352: 590. — 3. A. Jakobsen,
skoder gods i Ørslev til sine brødre. 1350:
366. — 4. A., i biskop Jakob af Roskildes
kammer. 1350: 285. — 5. A. Pedersen, har
pantsat gods til Åge Nielsen. 1348—64: 110.
Adam, kommendator for den tyske orden i
Wismar. 1349: 176, 177.
Adolf: 1. A. 7., greve af Schauenburg. 1348:
42. — 2. A., junker, søn af grev Gerhard 3.
1351: 412. — 3. A. 7., junker, søn af grev
Johan 3. 1351: 412, 413.
Agathe Knuds, betænkes i Peder Helgesens
testamente. 1352: 590.
Agnete Tuesdatter, får gods i Lille Elmue af
Niels Jensen. 1348: 23.
Ahlefeld se Benedikt.

Akæf (fejl for Akæswn?) se Niels.
Alan Bennok, englænder, anklaget for at
have røvet strandingsgods. 1352: 594.
Albert: 1. A. Brunstensen, kannik i Roskilde.
1351: 506. — 2. A., præst i Kampen.
1348: 35- 1349* 173- — 3. A. (Eberstein),
ridder
Ingerd Jensdatter. 1349: 198. —
4. A. Albertsen (Eberstein), søn af nr. 3.
1349: 198. — 5. A. Grot, lybsk borger i
Odense. 1352: 545, 602. — 6. A. v. Osten,
skænker gods til Sorø kloster. 1348: 30.
Albrecht: 1. A. 2. (1.), hertug af Mecklen
burg. 1348: 67, 78, 88, 114. 1349: 121,
161. 1350: 280, 281, 296, 297, 327, 335,
337, 338, 344- i35i: 434, 454- 1352: 581.
— 2. A. 4., hertug af Sachsen-Bergedorf.
1351: 434. — 3. A. Barnekow, mecklenburgsk ridder. 1351: 434. — 4. A. v. Hackeborn, friherre, hertugerne af Pommerns
råd. 1351: 454. — 5. A. v. Hameln, hamburgsk løber. 1352: 612. — 6. A. Ossenrey,
i Lübeck. 1351: 417.
Alderston se John.
Aleke: 1. A., enke efter Herman Loggam.
14. årh.: 387. — 2. A., enke efter Jens
Redegæld. 1350: 268. 1351: 436.
Aleksander: 1. A. 4, forhen pave. 1349: 218,
220, 221. — 2. A. Jensen (Skalehals), søn
af Jens Nielsen af Klagstorp. 1349: 118.
Algot Bengtsson, lagmand i Västergötland.
1351: 403.
Alkun se Bernhard.
Alverik Lappe, broder til Bertold Lappe.
1352: 559Alwin Blomenrod, eksekutor af Albrecht
Ossenreys testamente. 1351: 417.
Ambring se Tord.
Anders: I. Gejstlige: 1. A., biskop af Børg
lum. 1349: 157. 1350: 262. — 2. A. Nese,
provst i Lund og præst i Mellby. 1351:

394

Andreas—Barnim

435. — 3. A., abbed i Ås kloster. 1350:
324. — 4. A., prior i Odense. 1348: 16,
63, 64. — 5. A., prior i Dalum. 1348: 16,
63, 64, 65.1351: 415, 471. 1353: 545. —
6. A.j sakristan og evig vikar i Roskilde.
1349: 196. — 7. A. Kol (Col), forstander
for Roskilde St. Clara kloster. 1348: 52. —
8. A., præst i Klinte. 1348: 63. — 9. A.,
præst ved St. Thomas kirke i Lund. 1350:
316. — 10. A., præst i Sennels. 1348: 74. —
11. A., præst i Vindinge. 1352: 562, 569. —
12. A. Enersen, gejstlig i Lunds stift.
1348: 38.
II. Verdslige: 1. A. Blix, på Bjerge her
redsting 1352: 562, 569. — 2. A. Bondesen,
rådmand og borger i Ribe. 1351: 402, 497.
1352: 597. — 3. A. Davidsen, borger i
Lund. 1348: 50. — 4. A. Esgersen Frost,
på Thy bygdeting. 1348: 74. — 5. A. Eskils
son, har pantsat sit gods i Halland og Små
land til Eringisl Suneson. 1348: 26. 1349:
171. — 6. A. Jensen af Näsbyholm, rid
der. 1349: 164, 165. 1351: 405. — 7. A.
Nielsen af Skabersjö, ridder. 1349: 162,
164, 165, 201. 1351: 405, 409. — 8. A.
Nielsen af Visborg. 1351: 389. — 9. A.
Olufsen, bispelig lensmand på Rollerup.
1350: 285. — 10. A. Pedersen, betænkes i
Peder Helgesens testamente. 1352: 590. —
11. A. Pedersen, skænker gods i Torrild.
1352: 605. — 12. A. Skytte, har opnået
kongebreve mod arvingerne efter fru Ceci
lie af Nyholm. 1350: 272. — 13. A. Svend
sen, arving efter Bent Arvidsen. 1348: 36.
— 14. A., ærkebiskoppen af Lunds foged.
1348: 49. — 15. A., Torkil Bjornsens
svend. 1350: 340.
Andreas: 1. A., biskop af Schwerin. 1349:
155, 156. 1350- 290. 1352: 555- — 2- A.
Reygher, borger i Lübeck. 1350: 248. —
3. A., søn af Andreas Reygher. 1350: 248.
Anselm fra København, kannik og provst i
Slesvig. 1350: 251.
Anund: 1. A. Hemmingsson, svensk væbner.
1352: 554. — 2. A. Sture, svensk ridder,
kong Magnus’ råd. 1351: 403. 1352: 539,
54°, 581*
de Aquila se Franciscus.

Arine, datter af Bent, præst i Högseröd.
1349: 200.
Arnold: 1. A. Niendorp, kannik og ærkedegn
i Slesvig, kannik i Bützow, kannik og provst
ved St. Andreas kirke i Verden. 1351 :
456, 457- 1352: 550- — 2- A. v. Benzin,
præst i Sønderborg. 1348: 4. — 3. A. Garp,
broder til Markvard og Nicolaus Garp.
1350: 334. — 4. A. Kelner (Köller),
pommersk ridder, hertugerne af Pom
merns råd. 1351: 454. — 6. A. Knap, foged
på Vordingborg. 1350: 361. 1351: 505,
511. 1352: 603. — 7. A. v. Vitzen, får
kvittering af Peder Mortensen og giver
pantebrev til Jens Falster. 1348: 99. 1350:
368. — 8. A., ‘løber’ i Hamburg. 1352:
612.
Arnulf, abbed i Hovedø kloster. 1351: 464,
465Askebrænder se Peder.
Asser: 1. A., forhen prior i Odense. 1348: 65.
— 2. A., Odensebiskoppens official. 1348:
16. — 3. A. Brat, borger i Helsingør.
Omkr. midten af 14. årh.: 380. — 4. A.
Brun, stævnet for kongens ret ter ting i År
hus. 1350: 271. — 5. A. Degn, borger i
Malmø. 1349: 183. — 6. A. Grubbe, væb
ner. 1350: 270, 299. — 7. A. Mogensen,
(Ribbing), broder til Sigvid . 1351: 503.—
8. A. Skytte, borger i Slagelse. 1349: 192.
— 9. A. Vogn, fæster i Ølsted. 1348: 52.
— 10. A., fader til Knud og Peder Asser
sen. 1352: 562, 569.
B

Båd se Jens og Peder.
Bager se Peder.
Bagge se Peder.
Bakehouse se William.
Balghø se Peder.
Balthasar, markgreve af Meissen. 1350: 286.
Bang se Jens og Niels.
Bardewik se Markvard.
Barnefader se Henneke.
Barnekow se Albrecht og Raven.
Barnim: 1. B. 3., hertug af Pommern-Stettin. 1348: 67. 1349: 205, 214, 239?. 1350:
297. — 2. B. 4., hertug af Pommern-Wol-

Barsebek — Bjørn
gast. 1348: 40, 41, 42. 1349: 238. 1350:
280, 281, 327, 335. 1351: 454.
Barsebek se Henrik.
Bartholomew Chapman, englænder, anklaget
for røveri af strandingsgods. 1352: 594.
Bartholomæus: 1. B. Jensen, franciskaner med
diakongrad. 1348: 32. — 2. B. v. Satze,
sognebo i Trent. 1348: 76.
Basset se William.
Basse se Jakob, Man, Torsten og Toste.
Beate ~ Andreas Reygher. 1350: 248.
Beateke, datter af Andreas Reygher. 1350:
248.
Beckers se Kristian.
Ben se Jon.
Benedikt (se også Bengt og Bent): 1. B. 12.,
pave. 1350: 307. — 2. B. v. Ahlefeld, rid
der. 1348: 4. 1349: 214. 1350: 244, 280,
281, 296, 297, 338, 345.1351: 434.
Benedikte: 1. B. Ranks, betænkes i Peder
Helgesens testamente. 1352: 590. — 2. B.,
vaskekone. 1352: 590. — 3. B. ~ Ghyso
Ghyseler. 1349: 184.
Bengt: 1. B. Algotsson, svensk væbner. 1350:
336. — 2. B. Turesson, kong Magnus’
væbner. 1351: 403. — 3. B., den udvalgte
ærkebiskop Sigfreds rejsefælle. 1351:
481.
Bennike, af Ahus, kannik og kantor i Lund,
præst i Våstra Skråvlinge. 1348: 50, 54, 58,
61. 1349: 140, 167, 178. 1350: 320, 321.
39°, 399, 4oo, 401, 407, 439, 452.
1352: 536, 590.
Bennok se Alan.
Bent: 1. B., præst i Hogserod. 1349: 181,
199, 200. — 2. B. Arvidsen, afdød. 1348:
36. — 3. B. Byg af Gunderslevholm, ridder.
1350: 355, 35$- — B-, broder til Povl
Pedersen Degn, borger i Roskilde. 1350:
351. — 5. B., betænkes i Peder Helgesens
testamente. 1352: 590.
Benzin se Arnold.
v. d. Berge (de Monte) se Didrik og Godeke.
Bernard: 1. B., ærkebiskop af Bordeaux.
1349: 185. — 2. B. Bartholomei, gejstlig i
Avignon, kannik i Lund. 1352: 588.
Bernewik se Bodo, Godeke og Henrik.
Bernhard: 1. B., provst i Kammin. 1351:

395

454. — 2. B., præst i Trent. 1348: 76. —
— 3. B. 2., fyrste af Werle. 1348: 108. 1350:
280, 281, 327. — 4. B. Alkun, mecklenburgsk væbner. 1351: 434. — 5. B. Fos,
borger i Randers. 1351: 393. — 6. B. Paal,
rådmand i Lübeck. 1350: 248. — 7. B.
Pleskow, rådmand i Lübeck. 1350: 259.
— 8. B. Sachtleben, borger i Stralsund.
Før midten af 14. årh.: 378. — 9. B.
Stekemest, værge for Timme Kruse. 1351:
418. — 10. B. v. Vreden, broder til Wilken
v. Vreden. 1352: 543. — 11. B., søn af
Bernhard Stekemest. 1351: 418. — 12. B.,
skomager. 1349: 184.
Bernstert se Henrik.
Berta, datter af Jens Værkmester, indgives i
Dalum kloster. 1348: 16.
Bertel (se også Bertold): 1. B. Lille, borger i
Ribe. 1352: 584. — 2. B. Schermer, præst
i Odense. 1352: 545, 593Bertkow se Fritz.
Bertold: 1. B. Lappe, broder til Alverik
Lappe. 1352: 559. — 2. B., Johan Wittenborgs udsending. 1351: 508.
Bertram: 1. B., biskop af Lübeck. 1351: 396,
449, 450, 457, 467. 1352: 563, 564. —
2. B. v. Heideby, rådmand i Lübeck. 1349:
177. 1352: 568. — 3. B. Vorrad, rådmand
i Lübeck. 1350: 248.
Bertrand, biskop of Lombez, pavelig skat
mester. 1352: 530.
Beteke: 1. B. v. Borne (Bornim), i tjeneste
hos markgrev Ludvig af Brandenburg.
1349: 215. — 2. B. v. Osten, bevidner brev
af markgrev Ludvig af Brandenburg. 1349:
215«
Bibow se Eggert.
Bing se Jon.
Birger, forhen konge af Sverige. 1349: 158.
Birgitta, den hellige. 1350: 289.
Birkested se Peder.
Bisticse se Timme.
Bitte se Povl.
Bjørn: 1. B. Nilsson, får gods i Sverige af
Isak Botulfsson. 1349: 170. — 2. B. Tove
sen, tilvurderer kong Valdemar gods.
1350: 272. — 3. B. ~ Kristine. 1351: 390.
— 4. B., søn af Mogens. 1350: 340.
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Blanca — Cecilie

Blanca, dronning af Sverige og Norge. 1348:
72. 1351: 403, 458. 1352: 577.
Blix se Anders.
Blok se Dose, Hartvig og Markvard.
Blome se Køpeke.
Blomenrod se Alvin og Herman.
Bo: 1. B., dekan i København. 1349: 137,
172. 1350: 2^5. 1351: 485. — 2. B. Falk ~
Gertrud Jensdatter. 1350: 351. — 3. B.
Falk, ridder. 1350: 244, 280, 281, 307, 345.
1351: 524. Omkr. 1351—66: 525. — 4. B.
Jensen, søn af Cecilie, enke efter Jens Sjæl
landsfare. 1351: 475. — 5. B. Lille, har
overdraget gods til biskop Peder af Ribe.
1350: 255. — 6. B. Lytteke, borger i
Tønder. 1351: 502. — 7. B., fæster i
Fj årestad. 1349: 139.
Bodil: 1. B. Assersdatter, overdrager gods til
Bo Falk. Omkr. 1351—66: 525. — 2. B.
Pedersdatter, enke efter Niels Jensen af
Bagsværd. 1349: 231. — 3. B. ~ Henze
Molle. 1350: 275, 282. — 4. B., søster til
Torkil Bjørnsen. 1350: 340. — 5. B., søster
til Mads Pedersen. 1350: 316. — 6. B., be
tænkes i Peder Helgesens testamente. 1352:
59°Bodo Bernewik, borger i Lubeck. 1351: 416.
Bokholt se Henrik og Markvard.
Bolde, Unge B., borger i Malmø. 1350: 331.
Boleslav, hertug af Plock. 1350: 284.
Bolko, hertug af Schweidtnitz. 1350: 284.
Bombrecht se Vilhelm.
Bonde: 1. B., Niels Mogensens skaffer. 1350:
263. — 2. B., betænkes i Peder Helgesens
testamente. 1352: 590.
Bonde se Jens, Jon og Svend.
Bonifacius 8., forhen pave. 1349: 185.
Borante Horst, sognebo i Trent. 1348: 76.
de Bordis se Guillelmus.
Borkard af Ryttern, kannik i Våsterås. 1348:
18.
Borken se Gerhard.
v. Borne se Beteke.
Boysinch se Johan.
Brand, Rostock. 1352: 543.
Brandik, har ejet gods i Tanderup. 1350: 268.
Brat se Asser.
Bratse se Niels.

Bredehals se Lydeke Skinkel.
Bredehenrik se Henrik Westensee.
van Bredow se Peder.
Breyde se Hartvig, Helrik, Klaus og Valde
mar.
Brockdorf se Markvard.
Brok se Esger.
Brun se Asser, Nicolaus, Niels, Peder og Tyge.
Brunkhorst se Giselbert.
Brunsheym se Johannes.
Brunswik se Tideman.
Brygger se Peder.
Brymle se Niels.
Brynjulv Haraldsen, kannik i Oslo. 1349: 145.
Brændevand se Henneke.
Budde Cecilie. Omkr. 1350: 375.
Budde se Henrik.
Buddinge se Niels.
Bug se Jens.
Bugenhagen se Wedege.
Bugge se Niels.
Bugislav 5., hertug af Pommern-Wolgast.
1349: 205, 238?. 1350: 280, 281, 284,
327, 335- I35i: 454Bunger, betænkes i biskop Jakobs testamente.
1350: 285.
Bunkeflo se Niels.
Buntsinghe se Timme.
Burchard, ærkebiskop af Bremen. 1349: 179.
Busche Westensee, holstensk væbner. 1348: 4.
Butse, betænkes i biskop Jakobs testamente.
1350: 285.
Byg se Bent.
Byger se Kristian.
Bülow se Henrik.
Byteroff se Godsvend.
Bæger se Peder.
Bønstorp se Henneke.

C
Cecilie: 1. C., abbedisse i Slangerup kloster.
1352: 587. — 2. C. ~ Budde, i Ribe.
Omkr. 1350: 375. — 3. C. Eriksdatter,
betænkes i fru Cecilies testamente. 1351:
392. — 4. C. Henriksdatter af Stehag.
1349: 160. — 5. C. Henriksdatter Jon
Grubbe. 1351: 391. — 6. C. Nielsdatter,
nonne i Roskilde St. Agnete kloster. 1349:

Chame—Ebbenbure
123. — 7. C., enke efter Åge Ravn. 1351:
392. — 8. C., enke efter Henrik Frederik
sen, borger i Lund. 1349: 159. — 9. G.,
Peder Nags. 1352: 590. — 10. G., enke
efter Jens Sjællandsfare. 1351: 474, 475,
476. — 11. G. af Nyholm. 1350: 272, 274.
— 12. G., Torkil Bjornsens søsters tjeneste
pige. 1350: 340. — 13. G., datter af Peder
Dene, guldsmed i Lübeck. 1350: 342.
Ghame se Henrik.
Chapman se Bartholomew.
Clemens: 1. C. 4., forhen pave. 1348: 71. —
2. G. 6., pave. 1348: 3, 6, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 32, 37, 38, 39, 68, 70, 72, 77, 80,
82, 83, 84, 85, 87. 1349: 115, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, I6°, I66, 185, 195, 206.
1350: 251, 252, 253, 276, 277, 278, 279,
286, 287, 288, 289, 294. 1351: 388, 396,
398, 403, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
435, 456, 457, 464, 465, 466, 468, 469,
470, 471, 481, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 493, 494, 495.1352: 530,531,534,
535, 537, 54L 542, 546, 547, 550, 55L
556, 557, 583, 584, 585, 570, 571, 572, 573,
588. — 3. G. Absalonsen, kannik i Køben
havn. 1351: 485, 486. — 4. G., præst i
Hallenslev. 1349: 192.
Cobbe se Robert.
Cook se Henry.
D

Då se Peder.
de Dacia se Gaufred, Niels Brun og Niels
Drukken.
Dag, i Dala, kannik i Skara. 1348: 18.
Dan Niclisson, foged i Åbo. 1350: 311.
Daniel: 1. D., biskop af Verden. 1349: 150,
15L J53, 154- — D-, i Ribe (?). 1350:
268.
Dannenberg se Johannes.
Dansk, befuldmægtiget for nonnerne i Rackeby kloster. 1350: 307.
David: 1. D. Jensen, gejstlig i Odense stift.
1348: 37. — 2. D. Andersen, væbner.
1351: 409.
Degn se Asser, Henrik, Herman, Jens, Povl
Pedersen, Tord, Tyge og Uffe.
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Dene se Peder.
Detlev: 1. D. Kruse, værge for Timme Kruse.
1351: 418. — 2. D. Negendanke, mecklenburgsk ridder. 1351: 434. — 3. D. Parken
tin, sachsisk ridder. 1351: 434. — 4. D.
Rutze, væbner. 1348: 4. — 5. D. Walstorp,
holstensk væbner. 1351: 412. — 6. D. v.
Wensin, holstensk væbner. 1348: 40, 41.
1351: 412, 414. — 7. D. Vogt (Aduocatus),
søn af Otto Vogt. 1351: 455. — 8. D., søn
af Sigfred v. Sehested. 1351: 499.
Didrik: 1. D., biskop af Sarepta, senere af
Slesvig. 1351: 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432> 437, 456, 457- 1352: 534, 535, 537,
541, 542, 546, 547, 550, 551, 556, 557,
598. — 2. D., dekan i Lübeck. 1349: 151,
154, 156. — 3. D. v. Berge, kong Valde
mars kapellan, kannik i Verden. 1349:
153, *54- —
D. v. Vifhusen, kannik og
provst i Dorpat, kannik i Lund og på Øsel.
1348: 21. 1352: 565. — 5. D. Mörner,
dekan i Soldin. 1350: 297. — 6. D. Hederick, borger i Lübeck. 14. årh.: 387. —
7. D. Jordan i Wismar. 1352: 586. — 8. D.
Vieregge, kong Magnus’ befuldmægtigede.
1352: 581. — 9. D. Witte (Albus), råd
mand i Stralsund. 1350: 269.
Dippold v. Schönfeld, brandenburgsk rid
der. 1350: 244.
Dose: 1. D. Blok, holstensk væbner. 1350:
326. 1351: 424. — 2. D. Godendorp, hø
vedsmand på borgen Kolding. 1348: 40,
41. — 3. D., broder til Ivan Krummedige.
1351: 424Dramb se Peder.
Drukken se Niels.
Dubislav v. Eickstedt, brandenburgsk væb
ner. 1349: 214.
Due se Niels Jensen.
Dus se Klaus.
Dülmen se Johan.
E

Ebbe: 1. E. Galt, ridder. 1351: 406. — 2. E.
Piik, får gods i Halland i pant. 1351: 473.
— 3. E. Rikulvsen, har overdraget gods til
biskop Peder af Ribe. 1350: 255.
Ebbenbure se Johan.
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Edle — Falkendal

Edle, enke efter Peder Grubbe. 1349: 169,
196.
Edvard 3., konge af England. 1352: 594.
Efrid
Niels Jonsen. 1350: 336.
Eggert: 1. E. v. Reventlow, provst på Ærø
og Tåsinge, kannik og kantor i Slesvig.
1350: 276, 278, 279. 1351: 435. — 2. E. v.
Bibow, mecklenburgsk ridder. 1350: 337.
— 3. E. Kåd, pantsætter Kongsted til Bo
Falk. Omkr. 1351—66: 525. — 4. E. v.
Krummesse, sachsisk ridder. 1351: 434. —
o. E., borger i Lubeck. 1348: 9.
Eickstedt se Dubislav.
Elav, dominikanerprior i Odense. 1348: 16.
Elbing se Henrik.
Elene: 1. E., datter af Niels Rane. 1350:
328. — 2. E., datter af Niels Krog. 1352:
575Eler v. Siggen, holstensk væbner. 1351: 412.
Elisabeth: 1. E. Jensdatter, enke efter Knud
Nielsen. 1348: 56. — 2. E. Pedersdatter,
nonne i Roskilde St. Agnete kloster. 1349:
123. — 3. E., moder til Peder Grubbe af
Ordrup. 1349: 123. — 4. E., søster til
Arnold, Johan, Markvard og Nicolaus
Garp. 1350: 334.
Eltze se Johan.
Erik: LE., præst i Sønder Broby. 1348: 63,
64. — 2. E. 6. Menved, forhen konge.
1348: 1. 1349: 135, 173- 1350: 302, 337,
338. 1351: 448, 450, 477- 1351—52- 526.
— 3. E. (7.), søn af Kristoffer 2. 1350: 330.
— 4. E. Præstehader, konge af Norge.
1351: 480. — 5. E. 1., hertug af SachsenLauenburg. 1349: 211, 215. 1352: 600. —
6. E. 2., hertug af Sachsen-Lauenburg.
1348: 34, 40, 41, 42- 1349: »4>- !35o: 244,
250, 280, 281. 1351: 412, 434, 454. — 7. E.
Abeisen, pantsætter gods til Henneke
Barnefader. 1349: 127. — 8. E. Hagendorp, giver pantebrev på Kyse. 1352: 611.
— 9. E. Hasenberg, ridder. 1350: 359.
1352: 549. — 10. E. Henriksen, besegier
brev af Jens Henriksen. 1351: 397. — 11.
E. Nielsen (Gyldenstjerne), marsk, væb
ner, senere ridder. 1349: 182. 1350: 338.
— 12. E. Rind, befuldmægtiget for Valde
mar Sappi. 1351: 410. — 13. E. Sort

(Niger), besegier brev af Erik Abeisen.
1349: 127. — 14. E., fæster i Bjårshog.
1348: 59Eringisl: 1. E. Suneson, svensk ridder, kong
Magnus’ råd. 1348: 26. 1349: 171. 1351:
403. — 2. E. Torkilsson, har gods i pant i
Sverige. 1350: 311.
Erland: 1. E. Madsen, pantsætter gods i
Halland til Ebbe Piik. 1351: 473. — 2. E.
Turesen, landstingshører i Skåne. 1349:
140. 1352: 544.
Esbern: LE., præst i Vindum. 1349: 126. —
2. E. Jonsen, betænkes i biskop Jakobs
testamente. 1350: 285. — 3. E. Nielsen,
broder til Jon Nielsen. 1348: 79. — 4. E.
Nielsen, foged i Malmø. 1350: 331. — 5.
E. Nype, på Middelsom og Houlbjerg her
redsting. 1349: 126. 1351: 406. — 6. E.
Svendsen, har pantsat gods i Villands h.
1351: 472.
Ese: LE., enke efter Bertel Lille. 1352: 584.
— 2. E., søster til biskop Peder af Ribe.
I35o: 255.
Esger: 1. E., forhen ærkebiskop af Lund.
1349: 119.13511407. — 2. E., vistnok præst,
betænkes i Peder Helgesens testamente.
1352: 590. — 3. E. Brok, væbner. 1351:
409. — 4. E. Kristiansen, bandlyses af
biskop Peder af Ribe. 1350: 319. — 5. E.
Krog, væbner. 1349: 182. — 6. E. Vind,
skøder gods til Løgum kloster. 1348: 51.
Eskil: 1. E. Falk, har fået gods i pant. Omkr.
1351—66: 525. — 2. E. Nielsen, borger i
Lund. 1348: 54. 1352: 544.
Ester, enke efter Jon Bonde. 1352: 597.
Etzle, enke efter Peder Mortensen. 1350: 298.
Everlin, får pant i gods i Græsted. 1351: 514.
Evert: 1. E. Evertsen, akolyt i Lunds stift.
1351: 409. — 2. E. Moltke, ridder. 1350:
285. — 3. E., broder til Tideman Tidemansen. 1351: 390.
F

Fader: 1. F. Jonsen, skøder gods til Øm
kloster. 1350: 371. — 2. F., fæster i Oldv.
1348: 59Falk, se Bo, Eskil og Peder.
Falkendal, se Gynceke.

Falster—Giselbert
Falster se Jens.
v. Femern se Henrik.
de Fencotes se Thomas.
Fikke: 1. F. v. Hitzacker, sachsisk væbner.
1351: 434. — 2. F. Moltke, får gods i
Næsby. 1351: 501. — 3. F. Moltke, mecklenburgsk væbner. 1351: 434. — 4. F. v.
Osten, begravet i Helsingør. Omkr. midten
af 14. årh.: 380. — 5. F. Smeger, sælger
gods til Bo Falk. Omkr. 1351—66: 525.
Flæb se Jakob.
Fod se Peder.
Foged se Henning.
Folmer, Folmersen af Stadager. 1350: 360.
1351: 517.
Fos se Bernhard.
Frands, Franciscus: 1. F. de Aquila, kannik i
Lund, pavelig foged. 1350: 287. — 2. F.,
vikar i Lund. 1351: 483.
Franz se Jens Jensen.
Fred bjørn Kabolt, medlover for Hartvig,
Klaus og Valdemar Breyde. 1350: 283.
Frederik: 1. F., markgreve af Meissen. 1350:
286. — 2. F., greve af Öttingen. 1352: 546.
— 3. F. Kalenberg, borger i Lübeck.
1351: 455. — 4. F. v. Lochen, brandenburgsk ridder. 1349: 205, 211, 214. 1350:
244.
Friis se Peder Assersen, Svend og Widolf.
Fritz v. Bertekow, mecklenburgsk ridder.
I35o: 337From se Jakob.
Fromhold, ærkebiskop af Riga. 1350: 333.
1351: 448, 479.
Frost se Anders Esgersen, Jakob.
Frænde: 1. F. Botmarsen, har overdraget
kong Magnus af Sverige gods i Blekinge.
1351: 451. — 2. F., fæster i Stävie. 1352:
544Fürstenberg se Otto og Ulrik.
Fynbo se Jens.

G
Gadebusch se Johan.
Gal se Jens Gødesen.
Galen se Lars.
Galt se Ebbe.
de Gandauo se Henricus, Petrus.
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Garp se Arnold, Elisabeth, Johan, Markvard
og Nicolaus.
Gaucelinus de Quercu, slægtning af Guillelmus de Pereto. 1348: 25.
Gaufred de Dacia, pavelig pønitentiar. 1350:
346Gebhard Schacke, sachsisk ridder. 1351: 434.
Gemike Klausen, adelsmand. 1352: 613.
Gerhard: 1. G. Ghodowe, præst, forpagter kir
ken i Petersdorf. 1348: 15. — 2. G. Nielsen,
præst i Hammer. 1351: 493. — 3. G. 3.,
forhen greve af Holsten. 1348: 40, 41, 89.
1351: 412, 414, 491. — 4. G. 5., greve af
Holsten. 1348: 42. 1350: 280, 281. — 5.
G. 3., greve af Hoya. 1348: 42. 1351: 412.
— 6. G. Borken, borger i Ribe. 1350: 268,
332. — 7. G. Fredesen, borgmester i Kø
benhavn. 1350: 275. — 8. G. Rogge, råd
mand i Riga. 1352: 568. — 9. G. v. Vre
den, broder til Bernhard og Wilken v. Vre
den. 1352: 543. — 10. G., søn af Katerine,
enke efter Godfred v. Unna. 1352: 585. —
11. G., fæster i östra Gårdstånga. 1348: 59.
Gerike, Gerik, Gerikinus (se også Gerhard):
1. G. Frederiksen, besegier brev af Peder
Nielsen. 1349: 194. — 2. G. Rostock,
borger i Ribe. 1348: 45. — 3. G. Wulf,
bevidner brev af markgrev Ludvig af
Brandenburg. 1349: 211.
Gerlak: 1. G., ærkebiskop af Mainz. 1352:
547. — 2. G. Rinth, borger i Lübeck.
1351: 404. — 3. G., betænkes i Peder
Helgesens testamente. 1352: 590.
Germund, borger i København. 1350: 301.
Gertrud: 1. G. Jensdatter, enke efter Bo
Falk. 1350: 351. — 2. G., enke efter Henrik
Lille. 1350: 265. — 3. G. ~ Oluf Pedersen
af Strø. 1349: 189. — 4. G., betænkes i
Cecilies testamente. 1351: 392.
Gese, enke efter Niels. 1351: 390.
Geseke, datter af Andreas Reygher. 1350:
248.
Gesow se Lyder.
Ghodowe se Gerhard.
Ghyso Ghyseler, borger i Lübeck. 1349: 184.
Giselbert: 1. G. v. Brunkhorst den ældre,
tysk ridder. 1348: 42. — 2. G., søn af G. v.
Brunkhorst den ældre. 1348: 42.

4oo

Glob — Gødeke

Glob se Jens, Lars, Niels og Povl.
Glug se Oluf Jonsen.
Glüsing (Glysing) se Henrik og Kjeld.
Gobel Klot, eksekutor af Andreas Reyghers
testamente. 1350: 248.
Godeke (se også Gødeke): 1. G. v. d. Berge
(de Monte), borger i Lübeck. 1350: 259.
— 2. G. Bernewik, borger i Lübeck. 1351:
416. — 3. G. v. Kalkhorst, borger i Lübeck.
1349: 212. 1350: 350. — 4. G. Nyben,
borger i Stralsund. Omkr. midten af 14.
årh.: 381.
Godendorp se Dose og Timme.
Godfred: 1. G., ærkebiskop af Bremen.
1350: 294. — 2. G., kannik i Kolberg.
1350: 290. — 3. G. v. Worp, kannik i
Verden. 1349: 150. — 4. G. v. Osten,
broder til Albert v. Osten. 1348: 30. —
5. G. v. Unna, borger i København.
1353:585Godrik Jakobsen, borger i Malmø. 1349: 183.
Godskalk: 1. G., kustos for franciskanerne i
Stockholm. 1350: 311. — 2. G. Henriksen,
får gods i Forsinge. 1348: 100. — 3. G.
Wildberch, holstensk væbner. 1351: 412.
Godsvend: 1. G. Byteroff, borger i Söderköping. 1349: 128. 1350: 336. — 2. G.
Jakobsen, fæster i Vellerup. 1348: 46. —
3. G., borger i Lübeck. 1351: 425.
Gortze se Markvard.
Gothland se Ludolf.
Gower se Nicholas.
Gregers: 1. G., præst i Ejsing. 1349: 198. —
2. G. Pedersen, skænker gods til Bosjø
kloster. 1348: 5. — 3. G. Pedersen, har
pantsat gods til Jens Påske. 1351: 445.
Grelle Remensnider, buntmager på Skånemarkederne. 1351—52: 527.
Grete ~ Albert v. Osten. 1348: 30.
Gretke ~ Schillinghe. 1349: 184.
Grifenberg se Laurentius.
Grib se Peder.
Gris se Henze.
Gro, enke efter Svenning Nielsen. 1351:
478Grot se Albert.
Grubbe se Asser, Jon og Peder.
Grulle se William.

Gruwel se Wilken.
Guaffredus, biskop af Garpentras. 1350: 286.
Gudmund: 1. G. Clemensson, svensk væbner.
1349: 128. — 2. G. Luciesen, kannik i
Lund. 1350: 348.
Guido, betænkes i Peder Helgesens testa
mente. 1352: 590.
Guilaberti se Johannes.
Guillelmus: 1. G., kardinalpræst af SS. Quattro Coronati, kardinalkollegiets kammer
mester. 1350: 294. — 2. G., udvalgt biskop
af Embrun. 1351: 494. 1352: 563. — 3. G.
de Pereto, kannik på Mallorca, pavelig
nuntius. 1348: 6, 19, 20, 25. — 4. G. de
Bordis, Clemens 6.s notar. 1350: 276.
Gulsø se Jens.
Gunhild, enke efter Jens Nielsen af Klagstorp. 1349: 118.
Gunnar: 1. G., forhen biskop af Ribe. 1349:
204. — 2. G. Ågesen, bevidner Katerine
Bentsdatters gave til Bosjø kloster. 1352:
599. — 3. G. Germulsson, svensk stor
mand. 1350: 317.
Gunno, fra Rydaholm, kannik i Våxjd.
1348: 18.
Gunnur, Niels Stenderups svigermoder. 1351:
4*9Gustav Arvidsson, svensk ridder, kong Mag
nus’ råd. 1351: 403.
Gyde Osesdatter, skøder gods i Søndernæs
til Vor Frue alter i Ribe. 1350: 323.
Gynceke den ældre (Mule) af Falkendal, borg
mester i Roskilde. 1349: 196. 1350: 298,
310.
Gynter Thomsen, borger i Malmø. 1350:
256.
Giinther, greve af Schwarzburg. 1349: 211.
1350: 241, 244.
Gyrith, søster til Arnold, Johan, Markvard
og Nicolaus Garp. 1350: 334.
Giistrow se Tideman.
Gødeke: 1. G. Daysen, har skødet gods i
Randers til Bernhard Fos. 1351: 393. —
2. G. Hennekesen, borger i Lund. 1351:
397- 1352: 544- — 3. G. Mogensen (Drefeld), sjællandsk stormand. 1349: 189, 222.
1350: 362. 1351: 507. 1352: 575- — 4- G.
Nyborg, borger i Ribe. 1351: 497.

Gøzeke—Henneke
Gøzeke Sithogh, pantsætter gård i Malmø
til Godrik Jakobsen. 1349: 183.
H
Hågen: 1. H., forhen ærkedegn i Lund.
1350: 261. — 2. H., klokker, betænkes i
Peder Helgesens testamente. 1352: 590. —
3. H., præst, hertug Valdemars kapellan,
klerk og justitiar. 1348: 31. 1350: 255, 268,
323, 332. — 4. H., præst i Gierslev. 1349:
191, 192. — 5. H., hertug, søn af Knud
Porse. 1350: 280, 281. 1352: 539. — 6. H.
Andersen, arving efter Bent Arvidsen.
1348: 36. — 7. H. Gødmersen, broder til
Hemming Gødmersen. 1350: 308. — 8. H.
Hildebrandsen, borger i Lund. 1351: 397.
— 9. H. Hvid, fæster i Fjårestad. 1349:
139. — 10. H. Mogensen, skøder gods til
Mads Tuesen. 1350: 309.
Hackeborn se Albrecht.
Hagendorp se Erik.
Hahn se Nicolaus.
Hak se Niels.
Hake se Johan, Povl.
Halsten Petersson, væbner og gælker i Skåne.
1351: 403. 1352: 554*
Halvard, biskop af Hamar. 1349: 146.
Hameln se Albrecht.
v. Hamme se Lydeke.
Hamund, kejserligt autoriseret notar, biskop
Niels af Odenses kapellan. 1348: 63, 64, 65.
Hans se Jens, Johan.
Harbo se Kristian og Ture.
Haring se Jakob.
Hartvig: 1. H. v. d. Sulte (de Salina), kong
Valdemars kapellan, baccalaureus i lovkyndighed, præst i Ulzen. 1349: 152. —
2. H., præst i Kolding. 1350: 306. — 3. H.
Blok, væbner. 1350: 326. 1351: 424. —
4. H. Blok, søn af Markvard Blok. 1350:
326. — 5. H. Breyde, holstensk væbner,
høvedsmand på Kolding. 1348: 40, 41.
1350: 283. 1351: 414. 1352: 579, 580- —
6. H. Krummedige, holstensk ridder.
1348: 40, 41. — 7. H. Krummedige, be
vidner brev af Ivan Krummedige. 1351:
424. — 8. H. Metzeke, holstensk ridder.
1351: 412, 414. — 9. H. v. Rantzau, hol
3. Række. III. — 26
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stensk ridder. 1351: 412. — 10. H. v. Rit
zerow, sachsisk væbner. 1348: 34. 1351:
434. — 11. H. Zabel, sachsisk væbner.
1351: 434. — 12. H., søn af Sigfred v.
Sehested. 1351: 499.
Hase se Niels.
Haseke, datter af Andreas Reygher. 1350:
248.
Hasenberg se Erik.
Hass se Trued Knudsens Has.
Hasse: 1. H. v. Wedel den ældre, brandenburgsk ridder. 1349: 205. 1350: 297. —
2. H. v. Uchtenhagen, kaldet v. Wedel,
har gældskrav på markgrev Ludvig af
Brandenburg. 1350: 297. 1351: 463.
Hase se Niels.
Havre se Tideke.
Haynlini se Johannes.
Hede se Niels.
Hederick se Didrik.
Heggedal se Peder.
Hegle se Jakob og Peder.
Heideby se Bertram.
Heine Spliet, har borgen Nyborg i pant.
1348: 40, 41.
Heineke, Jens Påskes svigersøn. 1351: 445.
Heinemann v. Soest, borger i Lübeck. 1350:
248, 342.
Helene (se også Elene): 1. H. Erlandsdatter
~ Isak Botulfsson. 1349: 170. — 2. H.,
datter af fru Cecilie. 1351: 392. — 3. H.,
søster til Peder Nielsen. 1349: 194, 203.
Hellembert, forhen biskop af Slesvig. 1351:
499«
Helling se Tideke.
Helrik Breyde, holstensk væbner. 1352: 579,
580.
Hel vig: 1. H., dronning ~ Valdemar 4.
Atterdag. 1348: 40, 41, 42. 1350: 285. —
2. H., datter afJens Værkmester. 1348: 16.
Hemming: 1. H., biskop af Åbo. 1351: 458
(note i Dipl.Dan.). 1352: 573. — 2. H., ær
kedegn i Roskilde, magister. 1349: 169,
196. 1350: 240, 285. — 3. H. Gødmersen,
skøder gods til kapitlet i Lund. 1350: 308.
Henneke: 1. H., prior i Odense. 1349: 188.
— 2. H., forstander for skolarerne ved St.
Knuds kirke i Odense. 1349: 209. — 3. H.,
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Henn ing—Henrik

præst i Melby. 1348: 63, 64. — 4. H.,
præst, Jens Kappelgårds klerk. 1351: 411.
— 5. H. Tidekesen, gejstlig i Lunds stift.
1348: 39. — 6. H. Barnefader, får gods i
pant af Erik Abelsen. 1349: 127. — 7. H.
Brændevand, borger i Lund. 1348: 54. —
8. H. Bønstorp, oplader gods til abbeden i
Vor kloster. 1349: 225. — 9. H. Creuec se
Henrik Kreft. — 10. H. Hummersbiittel,
holstensk væbner. 1348: 40, 41. — 11. H.
Jungfrowe, betænkes i biskop Jakobs te
stamente. 1350: 285. — 12. H. Wittekop
(Krummedige), holstensk væbner. 1351:
412, 424. — 13. H. Limbæk, ridder. 1348:
69. 1349: 125. 1351: 412, 424, 491. —
14. H. v. Lohe, borger i Stralsund. Omkr.
midten af 14. årh.: 381. — 15. H. Læge,
borger i Malmø. 1350: 331. — 16. H.
(Johan) Meyer, indvåner i Svans. 1349:
212. 1350: 350. — 17. H. Mikkelsen, bor
ger i Lund. 1349: 201. 1351: 397. 1352:
532. — 18. H. Myre, har ejet gods ved
Ribe. 1350: 266. — 19. H. Randulvsen,
borger i Odense. 1348: 16. 1351: 415. —
20. H. Redegelt sejens Redegæld. — 21.
H. Rike, Andreas Reyghers tjener. 1350:
248. — 22. H. Saksesen, borger i Køge.
Omkr. midten af 14. årh.: 382. — 23.
H. Segeberg. 1351: 424 (indledning i
Dipi. Dan.). — 24. H. Stenwek, arving
efter Godfred v. Unna. 1352: 585. — 25.
H. v. Stralsund, borger i Stralsund. Omkr.
midten af 14. årh.: 382. — 26. H. Swart,
rådmand og borger i Soderkoping. 1349:
128. — 27. H. v. Waren, borger i Stral
sund. 1350: 269. — 28. H. Warendorp,
buntmager på Skånemarkcderne. 1351—
52: 527. — 29. H. Westfal, borger i Stral
sund. Omkr. midten af 14. årh.: 381. —
30. H. Vetta, borger i Odense. 1352: 602.
— 30a. H. Wittekop se nr. 12. — 31. H.
Wobbelkow, borger i Stralsund. Omkr.
midten af 14. årh.: 381. — 32. H. Wold,
borger i Ribe. 1352: 584. — 33. H. Vre
den, har gods i pant i Odense. 1352: 545.
— 34. H., søn af Andreas Reygher. 1350:
248.
Henning: 1. H. Foged, får breve af Henrik

Barsebek. 1348: 96. — 2. H. v. d. Kule,
kvitterer for arv efter Albrecht Ossenrey.
1351: 417. — 3. H. v. d. Osten, væbner.
1348: 76. — 4. H. Podebusk, ridder på
Rügen. 1348: 76. — 5. H. Podebusk, rid
der, søn af Borante. 1350: 244. 1351: 510.
— 6. H. v. Rehberg, bevidner brev af
markgrev Ludvig af Brandenburg. 1349:
214. — 7. H. v. Uchtenhagen, bevidner
brev af markgrev Ludvig af Brandenburg.
1349: 211. — 8. H. v. Wedel, bevidner
brev af markgrev Ludvig af Brandenburg.
1349: 211.
Henrik: I. Gejstlige: 1. H., biskop af Roskilde. 1354: 90. 1350: 333, 345, 351, 363,
364. 1351: 461, 468, 469, 482, 485, 486.
1352: 585, 589, 606, 607, 608, 609. —
2. H., biskop af Slesvig. 1348: 72, 73, 87.
1349: 115, 179. 1350: 278, 279, 286, 294,
300, 329. 1351: 426, 437. 1352: 535- —
3. H. Tusmer, høj mester for den tyske
orden. 1348: 3. 1349: 176. 1350: 291.
1352: 591. — 4. H. Bokholt, kannik og
dekan i Lund. 1348: 49. 1349: 159. 1350:
343- i35i: 487. 488- 1352: 590. — 5- H.,
magister, provst i Roskilde. 1348: 57. —
6. H. Ketelhot, forhen provst ved St.
Andreas kirke i Verden. 1352: 550. —
7. H. Vogt (Aduocatus), provst i Vidå,
kannik i Slesvig og Verden, ærkedegn i
Sottrum, præst i Stege og kong Valdemars
protonotar. 1349: 150, 151, 166. 1350:
253. 1351: 455- — H., kantor i Lübeck.
1351: 435> 457- — 9« H., ærkedegn i Trib
sees. 1352: 555. — 10. H. fra Gent (de
Gandauo), forfatter til Summa. 1350: 285.
— 11. H. Suderman fra Dortmund, kan
nik i Worms. 1351: 494. — 12. H. Budde,
vistnok præst, betænkes i biskop Jakobs
testamente. 1350: 285. — 13. H. v.
Femern, gejstlig i Schwerin stift. 1350:
276, 278. — 14. H. Knolle, vistnok præst,
betænkes i biskop Jakobs testamente.
1350: 285.
II. Verdslige: 1. H. 2., fyrste af Mecklen
burg. 1348: 88. 1350: 327. — 2. H. 2., greve
af Holsten. 1348: 4, 8, 34, 40, 41, 42, 55,
89. 1349: 175. 1350: 280, 281. 1351: 412,

Henry — Herman
4*3> 4’4> 433, 49i- 1352= 556, 577, 582,
600. — 3. H. 3., hertug af Mecklenburg,
søn af Albrecht 2. 1350: 280, 281, 337, 338,
344. 1351: 434. — 4. H. Albertsen (Eber
stein), søn af Ingerd Jensdatter. 1349: 198.
— 5. H. Barsebek, fynsk stormand. 1348:
96. Omkr. midten af 14. årh.: 385. — 6.
H. Bernewik, borger i Lübeck. 1351: 416.
— 7. H. Bernstert, Johan Schottes udsen
ding i Skåne. 1351: 444. — 8. H. v. Bülow,
mecklenburgsk råd. 1349: 161. — 9. H.
Chame, får gods i Rostock. 1350: 322,
331. — 10. H. Didriksen, betænkes i Peder
Helgesens testamente. 1352: 590. — 11.
H. Degn, befuldmægtiget for Niels Bugge.
1348: 31. — 12. H. v. Elbing, har over
draget gods til Johan Witte. 1350: 269. —
13. H. Frederiksen, borger i Lund. 1349:
159. — 14. H. Glüsing, holstensk væbner.
1348: 40, 41. — 15. H. Hermansen, bor
ger i Lund. 1348: 54. — 16. H. Inghesegl,
borger i Stralsund. Omkr. midten af 14.
årh.: 381. — 17. H. Jonsen, skoder gods
til Godskalk Henriksen. 1348: 100. — 18.
H. v. Kolke, borger i Roop. 1352: 568. —
19. H. Kreft, har gods på Tarp mark.
1350: 254, 265. — 20. H. v. Köckeritz,
brandenburgsk ridder. 1350: 244. — 21.
H. Kød, fæster i Gammelby. 1350: 326.
— 22. H. Lille ~ Gertrud. 1350: 265. —
23. H. Niding, borger i Lübeck. 1350:
350. — 24. H. Nielsen af Ellinge. 1349:
189. — 25. H. Pape, rådmand i Lübeck.
1349: 177. — 26. H. Plön, får gods i
Rostock. 1350: 322, 331. — 27. H. Rede
gæld, søn af Jens Redegæld. 1350: 268. —
28. H. v. Reventlow, ridder. 1348: 72. —
29. H. Ricbode, eksekutor af Ghyso Ghyselers testamente. 1349: 184. — 30: H. Rute,
sognebo i Trent. 1348: 76. — 31. H.
Schacke, sachsisk væbner. 1351: 434. —
32. H. Schonenberg, rådmand i Odense.
1349: 138- 1351* 418, 46°- — 33. H. v.
S tegel i tz, bevidner brev af markgrev Lud
vig af Brandenburg. 1349: 214. — 34.
H. Stralendorf, mecklenburgsk ridder.
1351: 434. — 35. H. Troch fra Slesvig.
1348—79: 114. — 36. Bredehenrik (We
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stensee), holstensk væbner. 1348: 4. —
37. H. v. Vreden, rådmand i Odense.
1352: 543. — 38. H. Vrese (Frisonis), råd
mand i Rostock. 1351: 394. — 39. H., søn
af Timme Buntsinghe. 1351: 424.
Henry Gook fra Boston. 1352: 594.
Henze: 1. H. Gris, borger i Odense. 1351:
460. — 2. H. Kruse, borger i Kalund
borg. Før midten af 14. årh.: 379. — 3. H.
Løve, borger i Malmø. 1350: 331. — 4. H.
Molle, borger i København. 1350: 275,
282, 298. — 4. H. Stalebuk, borger i
Kalundborg. Før midten af 14. årh.: 379.
Henzeke v. Lübeck, Johan Wittes befuld
mægtigede. 1350: 269.
Herbord, præst i Flødstrup. 1348: 63, 64.
Here se Richard.
Hergerd, søn af Jon Bonde. 1351: 497.
Herman: 1. H. Holt, provst i Schwerin,
kannik i Hamburg og Bützow. 1351: 396.
1352: 555. — 2. H. Meppen, dominikaner
munk i Stralsund. 1350: 285. — 3. H.
Migebur, udvalgt provst i Ebstorf kloster.
1349: 152. — 4. H. Blomenrod, rådmand i
Lübeck. 1349: 184. — 5. H. Degn, fru
Gros værge. 1351: 478. — 6. H. v. d. Jura,
høvedsmand på Næsbyhoved. 1349 og
1350: 239 A. — 7. H. Lare, forhen borger i
Malmø. 1350: 331. — 8. H. Lare, søn af
H. Lare. 1350: 322, 331. — 9. H. Linde
man, befuldmægtiget for Alekes barn. 14.
årh.: 387. — 10. H. Lise, rådmand i
Rostock. 1351: 394. — 11. H. Loggam,
borger i Viborg. 14. årh.: 387. — 12. H.
Morncweg, forhen borgmester i Lübeck.
1351: 455. — 13. H. Ram, borger i Stral
sund. 1350: 269. — 14. H. v. Redern,
brandenburgsk ridder. 1349: 205. — 15.
H. Rikeland, rådmand i Wismar. 1352:
586. — 16. H. Rød, borger i Odense.
1351: 460. — 17. H. Skytte, broder til
Wilken Skytte. 1351: 415. — 18. H. v.
Warberg, ordensmester for johanniterne i
Tyskland. 1349: 214. 1350: 297. — 19.
H. Warendorp, borger i Lübeck. 1350:
343. — 20. H. v. Wickede, rådmand i Lü
beck. 1349: 177. — 21. H. Zundergheld,
borger i Stralsund. Omkr. midten af 14.
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Her mod—Jakob

årh.: 381. — 22. H., stedsøn af Bertel Lille.
1352: 584.
Hermod Langsuder, skøder gods til Gerhard
Borken. 1350: 268.
Herzog se Lubbert.
Hitzacker se Fikke.
Holbæk se Jakob.
Holk se Sorte Jens, Lave.
Holt se Herman.
Horst se Borante.
Hovi Nielsen, får gods tildømt af kong Valde
mar. 1350:271.
Hoya se Gerhard, Johan, grever.
Hudekoper se Volvid Liitjenburg.
Hugo Martijnsson fra Briel. 1352: 595.
Hummersbiittel, se Henneke.
Hvas se Lars.
Hvid se Hågen, Peder.
Hviding se Jens.
Høg se Jens.
I
Ida Lutow, nonne i Preetz. 1350: 259.
Inge Syllason, rådmand og borger i Soderkoping. 1349: 128.
Inge: 1. I., enke efter Trued Povlsen. 1350:
271. — 2. I., har indstiftet et alter i Lunds
domkirke. 1351: 409.
Ingeborg: 1. I., datter af kong Valdemar 4.
Atterdag. 1350: 337, 338. — 2. I., hertug
inde af Sverige, Halland, Holbæk og Sam
sø. 1350: 285, 352. 1352: 539, 540, 548. —
3. I. Jensdatter, søster til ærkebiskop Peder
af Lund. 1351: 409. — 4. I. Nilsdotter,
enke efter Sten Turesson. 1350: 318. —
5. L, moster til Ivan Markmands hustru.
1350: 299. — 6. I., enke efter Niels Glob.
1348: 74. — 7. I., enke efter Sakse Peder
sen af Hammelmose. 1350: 270. — 8. L,
frue, har bispegodset i Himmelev i len.
1350: 285.
Ingefred: 1. I. Pedersdatter af Fårlov. 1348:
48. — 2. I. af Ganløse, enke efter hr. Lave,
forhen marsk. 1349: 233. 1350: 260.
Ingemar Karlsen af Bjårsjdholm. 1350: 313.
Ingerd: 1. I. Jensdatter, enke efter hr. Albert
Albertsen. 1349: 198. — 2. I. Pedersdatter
~ Tue Sverkersen. 1349: 197. — 3. L,

enke efter Ebbe Galt. 1351: 406. — 4. L,
søster til Mikkel Nielsen. 1350: 256. —
5. I., søster til Niels Hase. 1349: 117, 126.
Ingevast Algotsson, svensk væbner. 1350: 336.
Inghesegl se Henrik.
Ingvar, præst i Tanderup. 1348: 63.
Innocens: 1. I. 4., forhen pave. 1349: 219. —
2. I. 6., pave. 1352—62: 614.
Isak Botulfsson
Helene Erlandsdatter.
1349: 170.
Isberg se Tyge.
Ishøj se Niels.
luris Stigsen Lucie. 1350: 310.
Ivan: 1. I. Krummedige, holstensk ridder.
1351: 424. — 2. I. Kansler (Krummedige),
bevidner salg af gods til Timme Buntsinghe. 1351: 424. — 3. I. Markmand,
væbner. 1350: 270, 299. — 4. I., søn af
Markvard Krummedige. 1351: 424. — 5.
L, se Witte Ivan.
Ivar: 1. I. Ivarsen, på Thy bygdeting.
1348: 74. — 2. I. Jensen af Bodum.
1348: 60. — 3. I. Nielsen af GI. Estrup,
ridder. 1352: 601. — 4. I. Rostrup, skøder
gods til Øm kloster. 1349: 226. — 5. I.
af Skårup, får gods i pant af Henrik Barsebek. Omkr. midten af 14. årh.: 385.

J
Jakob: I. Gejstlige: 1. J., forhen biskop af
Ribe. 1350: 262. — 2. J. Povlsen, biskop
af Roskilde. 1348: 24, 38, 56, 57, 60, 71,
76, 90, 103, 104. 1349: 124, 157, 169.
1350: 240, 242, 260, 285, 351 (fordum
dekan). 1351: 493. — 3. J. Jermer, kannik
i Lund og Roskilde. 1350: 316, 348. 1352:
544, 552, 59°* — J* v- Krumbeke, baccalaureus i medicin, kannik i Hamburg og
Schwerin, præst i Landkirchen. 1348: 77.
— 5. J. Nielsen, kannik i Lund. 1350:
270. 1351: 400. 1352: 590. — 6. J., præst i
Torslunde. 1349: 196. — 7. J. Mikkelsen,
hr., har givet Torkil Bjørnsen et breviar.
1350: 340. — 8. J. Påske, hr., vistnok
præst, betænkes i Peder Helgesens testa
mente. 1352: 590. — 9. J. From (Pius),
dominikanermunk. 1351: 391. — 10. J.

Jan—Jens
Eskilsen, skolar i Lunds stift. 1351: 490.
— 11. J. Mikkelsen, gejstlig i Odense stift.
1351: 468, 469. — 12. J. fra Lausanne (de

Losanna), forfatter til Sermones. 1350: 285.
II. Verdslige: 1. J. Andersen, foged i
Frosta h. 1349: 180, 181. — 2. J. Basse,
får gods på Sjælland i pant. 1348: 102.
1349: 224. 1350: 365. — 3. J. Flæb, ridder.
1351: 516. — 4. J. Frost, pantsætter og
oplader gods til Tyge Tolvsen. 1350: 357,
358. — 5. J. Gudmundsen, borger i Ros
kilde. 1349: 196.1350:298.1351:440. — 6.
J. Haring, borger i Roskilde. 1350: 342. —
7. J. Hegle, ridder. 1350: 273. — 8. J. Hol
bæk, borger i Åhus. Før midten af 14. årh.:
378. — 9. J. Jakobsen, får kvittering af Pe
der Munk. 1350: 369. — 10. J. Ingvarsen,
fader til Jens Jakobsen. 1350:301.— ll.J.
Jensen af Markie, ridder. 1349: 201. 1351:
409. — 12. J. Karlsen af Højby, væbner.
1349: 122. 1350: 270, 299. — 13. J. Knud
sen, fru Gecilies svigersøn. 1351: 392. —
14. J. Længere, stalddreng. 1350: 285. —
15. J. Mikkelsen, broder til Niels Mikkelsen
Marsvin. 1352: 592, 593. — 16. J. Mus,
får gods i pant afJakob Karlsen. 1349: 122.
-17.J.Nielsen, i biskop Jakobs kammer.
1350: 285. — 18. J. Nielsen, hr., har solgt
biskop Jakob et guldspænde. 1350: 285. —
19. J. Nielsen, giver Peder Nielsen fuld
magt. 1352: 610. — 20. J. Olufsen, ridder.
1350: 285. 1351: 501, 507. — 21. J. Pape,
borger i Odense. 1351: 460. 1352: 593. —
22. J. Pedersen, væbner. 1348: 49. — 23.
J. Pedersen af Torsjo. 1349: 201. — 24.
J. Pedersen Spink, skøder gods til præsten
hr. Hågen. 1349: 191. — 25. J. Pedersen,
har besiddet gods i Stuby og Næs. 1351:
512. — 26. J. Pedersen, fæster i Vinkel.
1349: 117, 126. — 27. J. Povlsen, betænkes
i biskop Jakobs testamente. 1350: 285. —
28. J. Rig, har solgt gods til Jens Kalv.
1350: 306. — 29. J. Skål, væbner og foged.
1348: 60. 1349: 196. — 30. J. Tybjerg,
borger i København. 1349: 194, 203.
1352: 585. — 31. J., Torkil Bjørnsens
svend. 1350: 340. — 32. J., søn af Bertel
Lille. 1352: 584.
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Jan, kaldet Rath, borger i Lübeck. Før midten
af 14. årh.: 379.
Jens (se også Jon): I. Gejstlige: 1. J., abbed
i Allehelgens kloster. 1350: 261. — 2. J.,
præst, prior i Børringe kloster. 1351: 399,
401. — 3. J. Gittosen, prior for dominika
nerne i Odense. 1352:602. — 4. J. Hviding,
ærkedegn og kannik i Slesvig. Omkr. 1350:
376. 1351: 456. — 5. J. Jensen Franz,
kantor i Lund. 1349: 159. 1351: 407. —
6. J., provst i Tvilum. 1350: 295. 1351:
406. — 7. J. Kappelgård, provst i Roskilde,
kong Valdemars klerk. 1348: 60. 1349:
116, 160. 1350: 240, 242, 285, 302, 310,
328. 1351: 391, 411, 469, 486, 500. —
8. J., sakristan i Roskilde. 1350: 285. —
9. J. Bonde, kannik i Ribe. 1350: 332.
1352: 597. — 10. J. Hågensen, kannik i
Lund. 1352:590. — ll.J. Henriksen, akolyt
og kannik i Lund. 1349: 159. 1351: 397.
1352: 532. — 12. J. Jakobsen, kannik i
Århus. 1350: 301. — 13. J. Kande, forhen
kannik i Lund. 1349: 167, 178. — 14. J.
Krag, kannik i Roskilde. 1350: 301. —
15. J. Rønning, kannik i Lund. 1351:
483. 1352: 590. — 16. J. Stigsen, kannik i
Lund. 1352: 538. — 17. J. Urt (Herba),
kannik i Roskilde. 1348: 60. — 18. J. Nådig
(Propicius), dominikanermunk. 1351: 391.
— 19. J. Olufsen, johannittermunk. 1351:
466. — 20. J., præst i Assens. 1348: 63. —
21. J., præst i Dalby. 1348: 63, 64. — 22.
J., præst i Hundstrup. 1348: 63. — 23. J.,
præst i Kværndrup. 1348: 63. — 24. J.,
præst i Lunde. 1348: 63, 64. — 25. J.,
præst i Skamby. 1348: 63, 64. — 26. J.,
præst i Thorsø. 1351: 406. — 27. J., magi
ster, biskop Jakobs kok. 1350: 285. — 28.
J. Eskilsen, hr., vistnok præst, betænkes i
biskop Jakobs testamente. 1350: 285. —
29. J. Gulsø, hr., vistnok præst, biskop
Jakobs søskendebarn. 1350: 285. — 30.
J. Loker, præst i Herrested. 1348: 63,
64. — 31. J. Lykke (Felix), hr., vistnok
præst, betænkes i biskop Jakobs testamente.
1350: 285.
II. Verdslige: 1. J. Andersen, skøder
gods til Bosjø kloster. 1350: 341. — 2. J.

4o6

Jens

Andersen: har pantsat gods til Sakse Pe
dersen. 1350: 361. — 3. J. Arnestsen, på
Ginding herredsting. 1349: 198. — 4. J.
Båd, broder til Esbern Svendsens hustru.
1351: 472. — 5. J. Bang, borgmester og
foged i Odense. 1348: 16. 1351: 460. —
6. (= 5.?) J. Bang, på Bjerge herredsting.
1352: 562, 569. — 7. J. Brandsen, får
gods af Niels Hase og Mikkel Krabbe.
1349: 117, 126. 1350: 243. — 8. J. Brynde
sen, på Gern herredsting. 1350: 295. —
9. J. Bug, bevidner brev af Niels Skrædder.
1349: 137. — 10. J. (Eskilsen) Degn, på
Middelsom herredsting. 1349: 117, 126. —
11. Jens Degn, betænkes i biskop Jakobs
testamente. 1350: 285. — 12. J. Ebbesen,
kong Magnus* mand. 1348: 109, 110.
1352: 581. — 13. J. Esbernsen Marsvin,
borger i Odense. 1348: 16. 1351: 415.
1352: 602. — 14. J. Esbernsen, hr., mage
skifter gods med biskop Henrik af Roskilde.
1352: 606, 607, 608. — 15. J. Falster, får
pantebrev af Arnold v. Vitzen. 1350: 368.
— 16. Jens Fynbo i Gundsømagle. 1350:
285. — 17. J. Glob, overdrager gods til
Povl Glob. 1348: 74. — 18. J. Gødesen,
kaldet Gal, skøder gods til Bosjø kloster.
1351: 442. — 19. J. Holgersen, official hos
Lars Karlsson. 1352: 583. — 20. Sortej.
Holk, har ejet gods i Flarup. 1349: 186. —
21. J. Høg, på Middelsom herredsting.
1349: 117, 126. — 22. J. Ivarsen, kaldet
Nist, skøder gods til Povl Glob. 1348: 74.
— 23. J. Jakobsen, borger i Malmø. 1350:
256. — 24. J. Jul, sælger gods til Bo Falk.
Omkr. 1351—66: 525. — 25. J. Jyde,
fæster i Våstra Stro. 1351: 409. — 2G. J.
Kalv, pantsætter gods til kannikerne i
Ribe. 1350: 306. — 27. J. Korne, skøder
gods til Bosjø kloster. 1351: 447. — 28. J.
Kristineson, væbner, se Jon Kristineson. —
29. J. Larsen, væbner. 1349: 164, 165.
1351: 405. — 30. J. Larsen af Langeland.
1351: 462. — 31. J. Larsen, pantsætter
gods i »Harride«. 1352: 604. — 31. J. Lev
ring, på Gern herredsting. 1350: 295. —
33. J. Limbæk se Henneke Limbæk. — 34.

J. Madsen, svoger til Lydeke og Herman,
stedsønner af Bertel Lille. 1352: 584. — 35.
J. Mikkelsen, rådmand i Lund. 1351: 416,
417. — 36. J. Mikkelsen, oplader gods i
Skovsrod. 1348: 91. — 37. J. Mus, på
Houlbjerg herredsting. 1351: 406. — 38.
J. Nielsen af Klagstorp. 1349: 118. — 39.
J. Nielsen af Nåsbyholm (Galen), ridder.
1349: 201. — 40. J. Nielsen af Sibbarp
(Galen), ridder. 1349: 170, 201. 1352: 558.
— 41. J. Nielsen af Skarhult. 1352: 536.
— 42. J. Nielsen af Torup. 1349:
118. — 43. J. Nielsen, Torkil Bjømsens
søstersøn. 1350: 340. — 44. J. Nielsen Svej,
oplader gods til kong Valdemar 4. Atterdag. 1348: 105. — 45. J. Nyborg, foged i
Odense. 1352: 593. — 46. J. Ottosen, skø
der gods til Bosjø kloster. 1349: 190. —
47. J. Påske, har gods i pant af Gregers
Pedersen. 1351: 445. — 48. J. Pedersen,
sælger gods til sin broder Peder Dyrsen.
1352. 566. — 49. J. Pedersen af Broby,
ridder. 1351: 501. — 50. J. Piik, får over
draget gods af Jens Rønning. 1351: 483. —
51. J. Povlsen (Munk), væbner. 1351: 410.
Ridder, 1352: 601. — 52. J. Povlsen, rid
der. 1350: 273. — 53. J. (Henneke) Rede
gæld ~ Aleke. 1350: 268. 1351: 436. —
54. J. Sjællandsfare, den yngre, ridder.
1351: 474, 475, 476. — 55. J. Sunesen,
får gods i pant af Kristian Nielsen. 1350:
273. — 56. J. Svendsen på Houlbjerg her
redsting. 1351: 406. — 57. J. Svendsen,
får gods i pant af Sigvid og Asser Mogensen.
1351: 503. — 58. J. Søborg, biskop Jakobs
skrædder. 1350: 285. — 59. J. Torkilsen,
på Thy bygdeting. 1348: 74. — 60. J.
Tormodsen, fæster i Oremolla. 1348: 59.
— 61. J. Thræven, fæster i Sæby. 1350:
310. — 62. J. Tygesen, borger i Odense.
1352: 593. — 63. J. Thomsen, borger i
Odense. 1352: 593. — 64. J. Uffesen,
ridder. 1349: 164, 165. 1351: 405, 462. —
65. J. Værkmester, borger i Odense. 1348:
16. — 66. J. Waltcrsen, brodér til Pilgrim
Waltersen. 1350: 266. 1352: 567. — 67.
J. Ystad, betænkes i Peder Hclgesens te-

J er mer—Johannes
stamente. 1352: 590. — 68. J., fru Cecilies
svend. 1351: 392.
Jermer se Jakob og Thomas.
Johan (se også Jens, Jon, Johannes): 1. J.,
biskop af Lübeck. 1348: 1. — 2. J., biskop
af Kammin. 1349: 214. 1351: 454. — 3.
J., provst i Hamborg. 1352: 555- — J-,
ærkedegn i Parchim. 1352: 555. — 5. J.
Hake, evig vikar i Lübeck, kannik i Ham
burg. 1352:563, 564. — 6. J. Koesfeld, kan
nik i Lübeck, Goslar og Lund. 1350: 287,
288. — 7. J. fra Trosa, kannik i Strängnäs. 1348: 18. — 8. J. Warendorp, kannik
i Schwerin, kong Valdemars klerk. 1349:
155, 156. — 9. J., guardian for franciska
nerne i Rostock. 1351: 453. — 10. J. v.
Kampe, dominikanermunk i Stralsund.
1350: 285. — 11. Johan, hertug af Mecklen
burg. 1349: 121, 161. 1350: 280, 281, 296,
297, 335- 1351- 434- — 12. J. 3-, greve af
Holsten. 1348: 42, 55. 1349: 121, 132.
1350: 254, 280, 281. 1351: 412, 443. 1352:
582, 600. — 13. J., greve af Hoya. 1348:
42.-14.J.3., søn af Nicolaus 2. af Werle.
1350: 280, 281. — 15. J. Boysinch, får
gods tilskødet af Johan Witte. 1350: 269.
— 16. J. v. Dülmen, borger i Lübeck. 1351:
416. — 17. J. v. Ebbenbure, borger i
Stralsund. Omkr. midten af 14. årh.: 381.
— 18. J. Ekason, sælger gods til Anund
Hemmingsson. 1352: 554. — 19. J. v.
Eltze, borger i Stralsund. Omkr. midten
af 14. årh.: 381. — 20. J. v. Gadebusch
(Cottbus(?), brandenburgsk ridder. 1349:
205. 1350: 244. — 21. J. Garp, broder
til Arnold, Markvard og Nicolaus Garp.
1350: 334. — 22. J. Kahl, svoger til Bern
hard, Gerhard og Wilken v. Vreden. 1352:
543. — 23. J. Kastel, rådmand og borger
i Söderköping. 1349: 128. — 24. Store J.
Krummedige, søn af Markvard Krumme
dige. 1351: 424. — 25. J. Lare, søn af Her
man Lare. 1350: 322, 331. — 26. J. Lobike,
Klaus Limbæks tjener. Omkr. midten af 14.
årh.: 383. — 27. J. Meinerstorp, holstensk
ridder. 1351: 412. — 28. J. Meyer se Henneke Meyer. — 29. J. Morneveg, søn af
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Herman Morneweg. 1351: 455. — 30.
J. v. Oy, sognebo i Trent. 1348: 76. —
31. J. Petersson, svensk væbner. 1349:
128. — 32. J. Pleskow, rådmand i Lübeck.
1349: 184. — 33. J. v. Piessen, mecklenburgsk ridder. 1348: 8. 1350: 280, 337.
1351: 434. — 34. J. v. Rochow, branden
burgsk ridder. 1349: 205. — 35. J. Schotte,
står i gæld til Henrik Bernstert. 1351: 444.
— 36. J. van dem Sode, eksekutor af Ghyso
Ghyselers testamente. 1349: 184. — 37.
J. Swanebeke, borger i Lübeck. 1350:
339. — 38. J. Tanke i Malmø, Ghyso
Ghyselers svoger. 1349: 184. — 39. J.
Teterow, borger i Stralsund. Omkr. mid
ten af 14. årh.: 381. — 40. J. v. Wedel,
bevidner brev af markgrev Ludvig af
Brandenburg. 1349: 211. — 41. J. Veysan,
eksekutor af Albrecht Ossenreys testa
mente. 1351: 417. — 42. J. Witte, foged i
Skåne. 1352: 568. — 43. J. Witte, søn af
Didrik Witte. 1350: 269 — 44. J. Witte
(Albi) v. Stade, lybsk skipper. 1348: 9. —
45. J. Wittenborg, rådmand i Lübeck.
1350—59: 349- I351: 5°8- —
J- Wreen,
borgmester i Stralsund. 1348: 76. — 47. J.
i Roskilde, broder til Andreas Reygher.
1350: 248.
Johanne, enke efter Henneke Randulvsen.
I35i: 4*5Johannes (se også Henneke, Jens, Johan):
1. J. 22., forhen pave. 1351: 435, 481. —
2. J. Neumarkt (Nouiforensis), udvalgt bi
skop af Naumburg, i kong Karl 4.S kan
celli. 1350: 241 (indledning i Dipl.Dan.),
246 sammesteds), 249 (sammesteds), 257
(sammesteds), 258 (sammesteds), 305.
1352: 535? 54L 547- — 3-J-, udvalgt bis
kop af Olmütz. 1352: 542, 547, 598. — 4.
J., biskop af Spoleto. 1352: 535, 547- —
J. Guilaberti, pavelig kollektor og nuntius
i Danmark, Norge og Sverige, gejstlig i
Narbonne stift, dekan i Dorpat, kannik i
Narbonne og Verdun. 1349: 105.1951:403,
45$, 459, 464, 4$5, 468, 401- *352: 53°,
572, 588. — 6. J. Surle, præst i Rupkow.
1349: *53 (indledning i Dipi. Dan.). —

4o8

John—Kirsten

7. J. de Brunsheym, pavelig kancellist.
1348: 3 (indledning i Dipi. Dan.). — 8.

J. Haynlini, kannik i Prag-Weissengrad.
1352: 537. — 9. J. de Wolbeke (Vallebie),
biskop Henrik af Slesvigs befuldmægtigede.
1350: 294, 300.
>
John: 1. J. Alderston, anklages for røveri af
strandingsgods. 1352: 594. — 2. J. de Mid
delton, får bemyndigelse af Edvard 3.
1352: 594. — 3. J. Payn, slagter fra Whitby.
1352: 594. — 4. J. Perce fra Malton.
1352: 594. — 5- J. Redheved, anklages for
røveri af strandingsgods. 1352: 594. —
6. J. Scot, anklages for røveri af strandings
gods. 1352: 594. — 7. J. Smyth, anklages
for røveri af strandingsgods. 1352: 594.
Jon (se også Jens): 1. J., præst i Kågerod.
1351: 392. — 2. J. Ben, præst ved Lille
Vor Frue kirke i Lund. 1348: 54. — 3. J.
Bing, skænker gods til Bosjø kloster. 1351:
420, 421. — 4. J. Bonde, rådmand og
borger i Ribe. 1351: 497. 1352: 597- —
5. J. Grubbe af Tersløse. 1351: 391. —
6. J. Herlufsen, på Gern herredsting. 1350:
295. — 7. J. Kristineson, væbner, kong
Magnus’ råd. 1351: 403. 1352: 539, 54°,
581. — 8. J. Løgmand, borger i Roskilde.
1350: 324. — 9. J. Nielsen, kaldet Lille,
magister, kannik i Lund, Lübeck og Ros
kilde, præst i Malmø. 1348: 18. 1349: 144.
1350: 34°- I35i: 395> 4O9> I35a: 558> 59°— 10. J. Nielsen, broder til Esbern Nielsen.
1348: 79. — 11. J. Tokesen, betænkes i
fru Cecilies testamente. 1351: 392.
Jordan, præst i Västra Vram. 1348: 61.
1349: 167, 178. 1351: 390.
Jordan se Didrik.
Josef: 1. J. Bodulvsen, kannik i Lund. 1351:
452. — 2. J. Esbernsen, har pantsat gods til
Sakse Pedersen. 1350: 361. — 3. J. Nielsen,
kannik i Lund. 1350: 313, 316, 340.
1352: 59°*
Jul se Jens, Lars og Tyge.
Jungfrowe se Henneke.
v. d. Jura se Herman og Klaus.
Jyde se Jens.

K

Kåd se Eggert.
Kabolt se Fredbjørn, Mads.
Kahl se Johan.
Kakemester se Markvard.
Kale se Lyder.
Kalenberg se Frederik.
Kalkhorst se Godeke.
Kalle: 1. K., præst i Sønderby. 1348: 63, 64.
— 2. K. Tuesen, skøder gods til Henrik
Degn. 1348: 31.
Kalv se Jens.
Kamen se Henrik.
Kampe se Johan.
Kande se Jens.
Kansler se Ivan.
Kappelgård se Jens og Vilhelm.
Karen, enke efter Svend Skobe. 1348: 62.
Karl: 1. K., forhen ærkebiskop af Lund.
1350: 263. 1351: 407. — 2. K. af Poitiers,
dekan i Le Puy, kannik og provst i Slesvig.
1352: 553. — 3. K. Josefsen, kannik i Lund.
1352: 558, 590. — 4. K. 4., romersk konge
og konge af Bøhmen. 1350: 241, 244, 245,
246, 249, 257, 258, 284, 286, 297, 305, 337,
338. 1352: 534, 551. — 5. K. Assersen, på
Middelsom herredsting. 1349: 117, 126. —
6. K. Nielsen, betænkes i biskop Jakobs
testamente. 1350: 285. — 7. K. Nåskonungsson, svensk ridder, kong Magnus’
råd. 1351: 403. 1352: 539, 54°- — 8. K.
Ruth, svensk væbner. 1349: 128.
Kasimir: 1. K., konge af Polen. 1350: 284,
286. — 2. K., hertug af Warszawa og
Czersk. 1350: 284.
Kastel se Johan.
Katerine: 1. K. Bentsdatter, skænker gods
til Bosjø kloster. 1352: 599. — 2. K. ~
Godfred v. Unna. 1352: 585. — 3. K.,
enke efter Tage Svendsen. 1352: 562, 569.
— 4. K., enke efter Tord Ambring. 1349:
134. — 5. K., afstår gods i Flædinge.
1350: 298. — 6. K., datter af Telse. 1349:
184.
Kat se Niels.
Kelner se Arnold.
Ketelhot se Henrik, Konrad.
Kirsten se Kristine.

Kjeld — Kristine
Kjeld: 1. K. Absalonsen, ridder. 1350: 343.
— 2. (K.) Glysing, svensk ridder. 1352:
539. — 3. K. Nielsen, på Gern herredsting.
1350: 295. — 4. (= nr. 3?) K. Nielsen, på
Houlbjerg herredsting. 1351: 406. — 5. K.,
præst i Velling. 1350: 262. — 6. K., borger
i Kalundborg. Før midten af 14. årh.: 379.
Klakke se Knud.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K., greve af
Holsten. 1348: 4, 8, 34, 40, 41, 42. 1349:
175. 1350: 280, 281. 1351: 412, 413, 414,
433, 491- 1352: 556, 582, 600. — 2. K.
Breyde, broder til Hartvig og Valdemar
Breyde. 1350: 283. 1352: 579, 580. — 3.
K. Dus af »Mulwik«. 1349: 235. — 4. K. v.
d. Jura, ridder, høvedmand på Nyborg.
1348: 40, 41. 1349 og 1350: 239 A. 1350:
280, 281. 1351: 516, 517. — 5. K. Lim
bæk, ridder, kong Valdemars drost. 1348:
40, 41. 1349: 125, 182. 1350: 285, 338.
Omkr. midten af 14. årh.: 383. — 6. K.
Parkentin, mecklenburgsk væbner. 1351:
434. — 7. K. Schenaert, borger i Schiedam. 1352: 596. — 8. K. Spliet, holstensk
ridder. 1351: 414. — 9. K. Spliet, kaldet
Mosegård, køber Voorde af Otto og Wulf
Smalsted. 1351: 443. — 10. K., søn af
Timme Buntsinghe. 1351: 424.
Klerks se Oluf.
Klot se Gobel.
Klotekow se Martin.
Knap se Arnold.
Knolle se Henrik.
Knud: 1. K., ærkedegn i Lund. 1349: 148,
159. *352: 590. — 2. K., biskop Jakobs
notar. 1350: 285. — 3. K. Assersen af
Rynkeby. 1352: 569. — 4. K. Hågensen,
på Middelsom herredsting. 1349: 117. —
5. K. Jensen, får gods i pant af Jens Povlsen, ridder. 1352: 601. — 6. K. Klakke,
har overdraget gods til Niels Plade. 1350:
308. — 7. K. Nielsen, ridder. 1348: 56. —
8. K. Pedersen i Kviinge. 1348: 44. —
9. K. Porse, forhen hertug af Halland og
Samsø. 1349: 176, 177. 1352: 539, 54°. —
10. K., søn af nr. 9. 1352: 539.
Kok se Tage.
Koesfeld se Johan.
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Kol se Anders og Peder,
v. Kolke se Henrik.
Konrad: 1. K., dekan i Schwerin, kannik i
Lübeck. 1350: 290. 1352: 555. — 2. K. 1.,
forhen markgreve af Brandenburg. 1350:
244. — 3. K. Ketelhot, ridder. 1348: 8. —
4. K. Rigemann, besegier brev om arven
efter Tideke Helling. 1350: 331. — 5. K.,
søn af Bertel Lille. 1352: 584. — 6. K.,
Andreas Reyghers skolar. 1350: 248.
Korne se Jens.
Kou se Svend.
Krabbe se Mikkel.
Krag se Jens.
Kram se Ture.
Kreft se Henrik.
Kristian: 1. K., provst i Garn tofte, kannik
i Lund. 1348: 63, 64. 1350: 340. 1352:
590. — 2. K. Beckers (Pistor), gejstlig i
Lübeck. 1349: 184. — 3. K. Byger, på
Ginding herredsting. 1349: 198. — 4. K.
Harbo, på Ginding herredsting. 1349: 198.
— 5. K. Knudsen, hr., sælger gods til
Niels Bugge. Omkr. midten af 14. årh.:
386. — 6. K. Kule, bevidner krav af
Hartvig, Klaus og Valdemar Breyde.
1350: 283. — 7. K. Lille, har skænket gods
til præstebordet i Asserballe. 1350: 267. —
8. K. Nielsen, pantsætter gods i Grindløse
til Jens Sunesen. 1350: 273.
Kristine: 1. K., forhen abbedisse i Rackeby
kloster. 1350: 307. — 2. K., enke efter
Bjørn. 1351: 390. — 3. K., datter af Ceci
lie. 1351: 392. — 4. K., moder til ærke
biskop Peder af Lund. 1349: 201. — 5. K.,
enke efter Jens Nielsen af Torup. 1349:
118. — G. K.
hr. Kristian Knudsen.
Omkr. midten af 14. årh.: 386. — 7. K.,
søster til Mikkel Nielsen. 1350: 256 —
8. K.
Mogens Thomsen. 1350: 285. —
9. K. af Lov, enke efter Niels Absalonsen.
1348: 75, 106. — 10. K., enke efter Oluf
c
Tygesen. 1351: 415. — 11. K., Peder
Skafts. 1352: 590. — 12. K., enke efter
Rane Jonsen. 1348: 53. — 13. K., Torkil
Bjørnsens søsters pige. 1350: 340. — 14.
K.'■'-'Ture Harbo. 1350: 255. 1352: 567.
— 15. K. Gødesdatter, ejer et stenhus i

Kristoffer—Lokton

4io

Ribe. 1352: 597. — 16. K. Nielsdatter,
søster til Lars Glob. 1348: 74.
Kristoffer 2., forhen konge. 1348: 28, 88.
1349: 176, 177- 1350: 330, 337> 338. 1351:
453- 1352: 529.
Krog se Esger og Niels.
Krumbeke se Jakob.
Krummedige se Dose, Hartvig, Henneke,
Ivan, Johan, Markvard Meseke og Segebod.
Krummese se Eggert.
Kruse se Detlev, Henze, Timme.
Krusebroder se Reineke.
Kube se Niels.
Kule se Henning, Kristian.
Kunen se Lydeke Skinkel.
Kurebasse, se Niels Mogensen.
Kyrning se Niels, Morten og Peder Nielsen.
Kvese se Niels.
Kockeritz se Henrik.
Kød se Henrik.
Kølre Meinerstorp, holstensk væbner. 1351:
424.
Køpeke Blome, pantsætter gods i Græsted
til Everlin. 1351: 514.

L
Lambert: 1. L., dekan i Gustrow. 1351: 435.
— 2. L., præst i Ludgo, kannik i Linkoping.
1348: 18. — 3. L. Olufsen, kannik i Ros
kilde. 1348: 60. 1350: 285, 345. — 4. L.,
guardian for franciskanerne i Kampen.
1348: 35- 1349: 173- 1350: 293- — 5- LLare, søn af Herman Lare. 1350: 322, 331.
Lang se Troels.
Lange Piessen, holstensk ridder. 1351: 412.
Lange se Peder.
Langsuder se Hermod.
Lappe se Alverik og Bertold.
Lare se Herman, Johan og Lambert.
Lars, Lasse, Laurencius: 1. L., provst i Uppsala. 1351: 481. — 2. L. Nielsen, kaldet
Todde, evig vikar i Roskilde. 1348: 60. —
3. L. Assersen, giver afkald på rettigheder
i et skib. 1352: 586. — 4. L. Galen, stald
dreng. 1350: 285. — 5. L. Glob, broder til
Kristine Nielsdatter. 1348: 74. — 6. L.
Hvas, opbyggede gård i Helbæk. 1348:66. —

7. L. Jonsen (Jensen)
Romeld. 1351:
440, 441. — 8. L. Jonsen af Gyurthelykke.
1351: 472. — 9. L. Jul, på Bjerge herreds
ting. 1352: 562, 569. — 10. L. Karlsson,
svensk ridder, kong Magnus* råd, gælker i
Skåne. 1349: 128. 1350: 336. 1352: 554,
583, 590. — 11. L. Larsen, hr., fader til
Jens Nielsen Svejs hustru. 1348: 105. —
12. L. Olufsen af Rårise. 1351: 511. —
13. L. Orm, har ejet en gård i København.
1352: 585. — 14. L. Pedersen, hr., får
gods i Hammarlov i pant af Ingefred Pedersdatter. 1348: 48. — 15. L. Pedersen,
skænker gods i Torrild. 1352: 605. — 16.
L. Povlsen, borger i Lund. 1348: 54. —
17. L. Tækker, lejer et areal i Roskilde.
1351: 411 (indledning i Dipi. Dan.). —
18. L. af »Løun«. 1350: 372. — 19. L. i
Slakkatorp. 1350: 340.
Laurentius v. Grifenberg, bevidner brev af
markgrev Ludvig af Brandenburg. 1349:
* 214.
de Lausanne se Jakob.
Lauterbach se Markvard.
Lave: 1. L., forhen præst i Oksby. 1350: 262.
— 2. L., forhen marsk
Ingefred af Ganløse. 1350: 260. — 3. L. Holk, pantsætter
gods i Flarup til Segebod Krummedige.
1349: 186. — 4. L. Jensen af Holm. 1349:
227. — 5. L. Rød, ridder. 1350: 262.
Leonhard Leigel af »Ylzenn«, har gods i pant
af Klaus Dus. 1349: 235.
Levring se Jens.
Likvid Kåtilbernsson, notar i Linkoping stift.
1351: 458.
Lille se Bertel, Bo, Henrik, Kristian, Jon
Nielsen, Lydeke og Sune.
Limbæk se Henneke, Klaus, Lyder og Otto.
Lindau se Ulrik.
Lindeman se Herman.
Lise se Herman.
Lobike se Johan.
Lochen se Frederik.
Lode se Sigfred.
Loggam se Herman.
Lohe se Henneke.
Loker se Jens.
Lokton se Thomas.

Lübbert—Marianne
Lübbert Herzog (Dux), eksekutor af Albrecht
Ossenreys testamente. 1351: 417.
Lucie, enke efter Iuris Stigsen. 1350: 310.
Lucius: 1. L. 3., forhen pave. 1351: 481. —
2. L. v. Ülzen, rådmand i Odense. 1351:
460. 1352: 543.
Lude se Sigfred.
Ludolf: 1. L. Gothland, rådmand i Rostock.
1351: 394. — 2. L. Tidemansen, borger i
Ribe. 1351: 402.
Ludvig: 1. L., biskop af Reval. 1352: 578. —
2. L. 4., forhen romersk kejser. 1350: 247.
— 3. L., konge af Ungarn. 1350: 284.
1351: 45^ (indledning i Dipi. Dan.). —
4. L., markgreve af Brandenburg. 1348:
2. 1349: 205, 210, 211, 213, 214, 215.
1350 i 244, 245, 247, 249, 250, 257, 280,
281, 284, 286, 296, 297, 305. 1351: 463.
— 5. L. Romeren, markgreve af Bran
denburg. 1349: 205, 210, 213. 1350:
244, 245, 249, 257, 281, 284, 296, 297.
— 6. L., greve af öttingen. 1352: 546.
— 7. L. Albertsen (Eberstein), søn af
Ingerd Jensdatter, enke efter hr. Albert.
1349: 198. — 8. L. Gregersen, pantsætter
Vallebo til Bo Falk. Omkr. 1351—66: 525.
Lunge se Oluf Olufsen.
Lutow se Ida.
Lübeck se Henzeke.
Lübeckerfare se Martin.
Lydeke: 1. L., præst i Grensten. 1349: 117,
126. — 2. L. van Hamme, eksekutor af
Ghyso Ghyselers testamente. 1349: 184. —
3. L. Skinkel Bredehals, holstensk væbner.
1351: 412. — 4. L. Skinkel Kune, holstensk
væbner. 1351: 412. — 5. L., stedsøn af
Bertel Lille. 1352: 584.
Lyder: 1. L. Gesow, medlover for Hartvig,
Klaus og Valdemar Breyde. 1350: 283. —
2. L. Kale, medlover for Hartvig, Klaus og
Valdemar Breyde. 1350: 283. — 3. L. Lim
bæk, ridder. 1350: 295. 1351: 424. —
4. L. v. Owe, holstensk ridder. 1351: 412.
Lykke se Jens og Peder.
Lütjenburg se Volvid.
Lytteke se Bo.
Læge se Henneke.
Længere se Jakob.
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Løgmand se Jon.
Løve se Henze.
M

Mads (se også Mathias): 1. M. Pedersen,
kannik i Lund og Roskilde. 1350: 316,
320, 321, 348. — 2. M., broder, har skænket
biskop Jakob messeklæder. 1350: 285. —
3. M., kejserligt autoriseret notar. 1348:
64. — 4. M. Kabolt, har skødet gods i
Bagsværd til biskop Henrik. 1352: 609. —
5. M. Spickhæring i Malmø. 1350: 331. —
G. M. Tuesen i Bronneslov, væbner. 1350:
309. 1352: 544, 576.
Magnhild, i Vesum. 1350: 340.
Magnus (se også Mogens): 1. M., konge af
Sverige. 1348: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 28,
35, 72. 1349: 133, 136, 158, 170, 217.
1350: 244, 280, 281, 307, 325. 1351: 398,
403, 451, 459, 464, 465, 466, 472, 477,
479, 480, 481, 509. 1351—52: 526. 1351—
52: 527- 1352: 528, 529, 539, 540, 548,
554, 561, 573, 577, 581, 582, 583. — 2.
M. Gislason, svensk ridder. 1350: 336.
1351: 403. — 3. M. Nilsson, svensk ridder.
1350: 336. 1352: 539, 54°Make se Witte.
Malewayn se William.
Man Basse, pantsætter gods i Valby til Jakob
Basse. 1350: 365.
Manderup se Niels.
Margareta, enke efter Gunnar (Germulsson).
1350: 317.
Margrete (se også Grete): 1. M., datter af
kong Valdemar 4. Atterdag. 1350: 280,
281, 337, 338. — 2. M., enke efter Albrecht
Ossenrey. 1351: 417. — 3. M. Ebbes, be
tænkes i Peder Helgesens testamente. 1352:
590. — 4. M. Jakob Ingvarsen. 1350:
301. — 5. M. ~Jens Brandsen. 1349: 117,
126. — G. M. Nielsdatter, får gods i Tubbared af arvingerne efter Bent Arvidsen.
1348: 36. — 7. M. Ottosdatter, får gods i
Rørbæk fang af fru Gro. 1351: 478. —
8. M. ~ Povl Glob. 1348: 74. — 9. M.
Sundstorp, nonne i Dalum kloster. 1351:
545. — 10. M. af Vestløs. 1348: 74.
Marianne, søster til Jens Ronning. 1351: 483.
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Markman—Morten

Markman se Ivan Markmand.
Markvard: 1. M. Bardewik, holstensk væb
ner. 1351: 424. — 2. M. Blok, broder til
Dose og Hartvig Blok. 1350: 326. — 3. M.
Bokholt, kannik i Slesvig. 1352: 555. —
4. M. Brockdorf, holstensk ridder. 1348:
40, 41. 1351: 412, 414. — 5. M. Garp,
broder til Johan, Nicolaus Garp. 1350:
334. — 6. M. Gortze, får gods i pant i El
strup af hertug Valdemar. 1348: 33. —
7. M. Kakemester, borger i Lübeck. 1351:
418. — 8. M. Konradsen, borger i Ribe.
1350: 306. 1351: 419. — 9. M. Krumme
dige, fader til Ivan, Johan og Meseke
Krummedige. 1351: 424. — 10. (M.) Lau
terbach, bevidner brev af markgrev Lud
vig af Brandenburg. 1349: 215. — 11. M.
Meyer i Svans: 212, 350. — 12. M. Rutze,
får tildømt gods i Elsholm. 1351: 502. —
13. M. Schötze, sachsisk ridder. 1351: 434.
— 14. M. Stove den ældre, væbner. 1349:
125. — 15. M. v. Westensee, holstensk
væbner. 1348: 8, 55. 1352: 579, 58°- —
16. M. Wischmann, holstensk væbner.
1351: 412.
Marsvin se Jens Esbernsen, Niels og Niels
Mikkelsen.
Martin (se også Morten): 1. M. Klotekow,
har gældskrav på Johan og Markvard
Meyer. 1349: 212. — 2. M. Lübeckerfare
i Wismar. 1352: 586. — 3. M. Rotermund,
ridder. 1348: 76. — 4. M. Strassborg, be
tænkes i biskop Jakobs testamente. 1350:
285.
Mathias, løber, betænkes i Peder Helgesens
testamente. 1352: 590.
Meinerstorp se Johan, Kølre og Otto.
Meinrik Vogt (Aduocatus), søn af Otto Vogt.
I35i: 455Meissen se Frederik, Balthasar.
Meppen se Herman.
Meritslav: 1. M., dommer, udpeget af Ros
kildebispens official på Rügen. 1348: 76.
— 2. M., betænkes i biskop Jakobs testa
mente. 1350: 285 (= nr. 1?).
Meseke Krummedige, søn af Markvard
Krummedige. 1351: 424.

Metteke, Andreas Reyghers tjenestepige.
1350: 248.
Metzeke se Hartvig og Raven.
Meyer se Henneke og Markvard.
Middelton se John.
Migebur se Herman.
Mikkel: 1. M., provst i Harsyssel, kannik i
Ribe, indsamler af den pavelige treårs
tiende. 1351: 388. — 2. M., kantor i Ros
kilde, 1350: 285, 345, 1351: 486. — 3. M.
Nag, hr., vistnok præst. 1352: 590. — 4.
M. Tordsen, præst. 1348: 79. — 5. M.
Krabbe, pantsætter gods i Tordrup til
Jens Brandsen. 1350: 243. — 6. M. Niel
sen, borger i Malmø. 1350: 256. — 7.
M. Skåning, bevidner brev af Jakob Karl
sen af Højby. 1349: 122.
Mogens: 1. M. Tordsen, magister, kannik i
Lund. 1349: 167. 1352: 590. — 2. M. Bo
sen, præst ved St. Mikkels kirke i Lund.
1348: 54. — 3. M. Jensen, evig vikar i
Roskilde. 1349: 196. — 4. M. Gregersen,
pantsætter gods til Ålborg Vor Frue klo
ster. 1349: 229. — 5. M. Gregersen (Mag
nus Gregersson?), gælkcr i Skåne. 1350:
314. — 6. M. Gødekesen Rå, søn af Gødeke
Mogensen. 1351: 507. — 7. M. Jensen,
sælger gods i Blenstrup til Svend Kou.
1348: 86. — 8. M. Nielsen, har pantsat
gods i Kirke-Skensved. 1350: 285. — 9. M.
Nielsen af Tångelsås. 1352: 536. — 10.
M. Nielsen af Vestløs. 1348: 74. — 11.
M. Nielsen i Vesum. 1350: 340. — 12. M.
Olufsen, fæster i Mellan-Grevie. 1349: 159.
— 13. M. Olufsen, fæster i Oremolla.
1348: 59. — 14. M. Thomsen, betænkes i
biskop Jakobs testamente. 1350: 285. —
15. M. Todde, eksekutor af biskop Jakobs
testamente. 1350: 285. — 16. M. i Vesum,
Torkil Bjørnsens svend. 1350: 340. — 17.
M., på Frosta herredsting. 1351: 504.
Molle se Henze.
Moltke se Evert og Fikke.
Moritz, ærkedegn i Waren. 1352: 555.
Morneweg se Herman, Johan.
Morten: 1. M., provst i Odense. 1348: 63, 64.
— 2. M. Kyrning, borger i København.

Mosegård—Niels
1349: 232. — 3. M. Myngsrød, skøder gods
til Bosjø kloster. 1350: 304. — 4. M. Ny
bager, borger i København. 1352: 585.
Mosegård se Klaus Spliet.
Motesmed se Peder.
Munk se Peder.
Murmester se Thomas.
Mus se Jakob og Jens.
Myngsrød se Morten.
Münster se Tideman.
Myre se Henneke.
Mörner se Didrik.
N

Nådig se Jens.
Nag se Mikkel og Peder.
Narve, præst i Egebjerg. 1349: 122.
Negendanke se Detlev.
Nese se Anders.
Neuenkirchen se Rudolf.
Neumarkt se Johannes.
*
Neuss se Tilemann.
Nicholas Gower, får bemyndigelse af kong
Edvard 3. 1352: 594.
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils):
1. N. Reventlow, kannik i Slesvig. 1348:
72, 73- — 2. N. v. Sehested, forhen provst
i Slesvig. 1350: 251. 1352: 531. — 3. N. v.
Sehusen, forhen provst i Slesvig. 1352: 553.
— 4. N. 2., fyrste af Werle. 1350: 280,
281. — 5. N. 3., fyrste af Werle-Güstrow.
1348: 40, 41, 42, 67, 108. 1350: 280, 281,
327. — 6. N. Brun, borger i Lübeck. 1351:
422. — 7. N. Garp, broder til Arnold og
Markvard Garp. 1350: 334. — 8. N. Hahn,
mecklenburgsk væbner. 1348: 8. — 9. N.
Troye, pommersk ridder. 1351: 454. —
10. N. Wakendorf, sælger gods i »Batesmark« til Otto v. d. Wisch. 1551: 523.
Niding se Henrik.
Niels (se også Nicolaus og Nils): I. Gejst
lige: 1. N., biskop af Odense. 1348: 15, 63,
64, 65, 70. 1349: 119, 157, 188, 209, 219.
1349 og 1350: 239 A. 1350: 267, 276, 277.
1351: 470, 471. — 2. N. Brun af Danmark,
kannik, biskop af Slesvig. 1351: 423, 499.
1352: 535, 547. — 3. N. Markussen (N. af
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Malmø), præst i Malmø, får dignitet i
Linkoping, kannik i Lund, provst i Linkoping, biskop af Linkoping, kong Magnus’
kansler og ærkebiskop Peders befuldmæg
tigede. 1348: 18. 1349: 128. 1350: 336.
1351: 403, 484. 1352: 588. — 4. N. Jensen
Due, dekan i Roskilde, værge for Roskilde
St. Clara kloster. 1348: 52, 56. 1350: 240,
285, 289, 310, 328. — 5. N. Absalonsen,
domprovst i Lund (= nr. 11 ?). 1351: 435,
487, 488. — G. N. Gerhardsen, kannik og
kantor i Slesvig, provst på Ærø og Tå
singe. 1350: 252, 276, 277, 278. — 7. N.
Jensen, kannik i Roskilde, provst i Østersyssel, kong Valdemars kapellan. 1349:
176, 177, 1350: 275, 282, 345. 1351: 440,
441. — 8. N. Suderow, forhen provst i
Odense. 1348: 63. — 9. N., prior i Dalby.
1350: 261. 1351: 488. — 10. N. Pose,
prior i Bosjø kloster. 1349: 190. 1350: 304,
341. 1351* 421, 504. — 11. N. Absalonsen,
gejstlig i Lunds stift, kannik i Roskilde.
1352: 572. — 12. N. Bunkeflo, kannik i
Lund. 1350: 316. — 13. N. Drukken af
Danmark, kannik i Worms. 1351: 494, 495.
1352: 570, 571. — 14. N. Mogensen, kan
nik i Lund. 1350: 263. 1352: 544, 590. —
15. N. Olufsen, forhen kannik i Lund.
1349: 201. — 16. N. Plade, kannik i Ros
kilde. 1349: 196. 1350: 240, 308. — 17.
N. Tygesen, kannik i Roskilde. 1348: 60.
— 18. N. Tuesen, dominikanermunk i
Lund. 1350: 340. — 19. N., præst i Gudme.
1348: 63. — 20. N., præst i Ingslev. 1348:
63. — 21. N., præst i Jordløse. 1348: 63.
— 22. N., præst i Kølstrup. 1352: 562,
569. — 23. N., præst i Lyndelse. 1348: 63,
64. — 24. N., præst i Orte. 1348: 63. —
25. N., præst i Søndersø. 1348: 63, 64. —
26. N. Frendesen, præst, ærkebiskop Pe
ders klerk. 1350: 348. — 27. N. Ishøj,
præst. 1349: 196. — 28. N. Nielsen, hr.,
vistnok præst, betænkes i biskop Jakobs
testamente. 1350: 285. — 29. N. Vesterstad, præst. 1352: 552.
II. Verdslige: 1. N. Ågesen, ridder. 1349:
201. 1350: 270. 1351: 403. — 2. N. Absa-
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Niels

lonsen, hr., ^Kristine af Lov. 1348: 106.
— 3. N. Akæf (Ågesen?), rådmand i

Malmø. 1350: 331. — 4. N. Arløgsen,
fæster i Våstra Vemmenhog. 1348: 59. —
5. N. Bang, skøder gods til Jens Ebbesen.
1348: 109. — 6. N. Bang, på Bjerge her
redsting. 1352: 562, 569. — 7. N. Bentsen,
betænkes i Peder Helgesens testamente.
1352: 590. — 8. N. Birgersen af Oja. 1348:
79. — 9. N. Bratse, skøder gods i Helbæk.
1348: 94- — 10* N. Brun, fæster i Våstra
Stro. 1351: 409. — 11. N. Brymle, får
gods i Bildsø i pant af Erik Hasenberg.
1352: 549. — 12. N. Buddinge, fader til
Niels Buddinge og Peder Nielsen. 1349:
172, 194, 203. — 13. N. Buddinge, broder
til Peder Nielsen. 1349: 194, 203. — 14. N.
Bugge, ridder. 1348: 31, 62, 1349: 182,
237. 1350: 244. Omkr. midten af 14. årh.:
386. — 15. N. Ebbesen, afdød 1351: 491. —
16. N. Eriksen afjerstrup (Banner), rid
der. 1350: 244. 1351: 510. — 17. N. Erik
sen af Linde (Saltensec). 1350: 260. —
18. N. Esgersen, på Thy bygdeting. 1348:
74. - 19. N. Gerlavsen, Gerlak Rinths
svigerfader. 1351: 404. — 20. N. Glob,
hr., død. 1348: 74. — 21. N. Glob af Todbøl. 1348: 74. — 22. N. Hak af Hyby, rid
der. 1349: 164, 165, 1350: 325 (væbner!).
1351: 405. — 23. N. Hak af Gullarp.
1349: 189. — 24 N. Hase, skøder gods til
sin stedfader Jens Brandsen. 1349: 117, 126.
— 25. N. Hede, forhen fæster i Hundborg.
1348: 74- — 26. N. Henriksen, borger i
Odense. 1352: 593. — 27. N. Henzesen,
pantsætter gods til Løgum kloster. 1349:
187. — 28. N. Herlufsen, på Gern herreds
ting. 1350: 295. — 29. N. Ingeborgsen,
fæster i Eketånga. 1349: 207. — 30. N.
Ivarsen, på Thy bygdeting. 1348: 74. —
31. N. Jakobsen (Jacersen), borger i Mal
mø. 1349: 183. 1350: 256. — 32. N. Ja
kobsen, broder til Absalon og Peder Ja
kobsen. 1350: 366. — 33. N. Jakobsen,
får kvittering af Peder Munk. 1350: 369.
— 34. N. Jensen af Bagsværd. 1349: 231.
— 35. N. Jensen af Brcdemad. 1349: 224.
— 36. N. Jensen (Jonsen) af Keldebæk,

kong Valdemars justitiar. 1349 og 1350:
239 A. 1350: 271, 282, 298, 301, 302.
I35i: 389, 393, 44L 445, 446, 460, 474,
475, 476. 1352: 601. — 37. N. Jensen
(Jonsen) af Løjstrup. 1351: 519. — 38.
N. Jensen, på Middelsom herredsting.
1349: 126. — 39. N. Jensen, kaldet Trapel,
bevidner brev af Niels Skrædder og Peder
Nielsen. 1349: 137, 172. — 40. N. Jensen
af Ulsnæs. 1349: 186. — 41. N. Jensen,
skøder Abildgård i Hygum sogn. 1351:
522. — 42. N. Jensen, indgivet i Antvor
skov kloster. 1348: 23. — 43. N. Jonsen
af Ormslev. 1351: 520. — 44. N. Karlsen,
på Bjerge herredsting. 1352: 562, 569. —
45. N. Kat, har solgt en gård i Lilla Kdpinge til Jakob Pedersen. 1348: 49. —
46. N. Katerinesen, fæster i Feide. 1349:
198. — 47. N. Knudsen, broder til Peder
Knudsen og Trued Knudsen Has. 1348:
44. — 48. N. Knudsen, søn af Knud
Nielsen. 1348: 56, 103. — 49. N. Knudsen,
Torkil Bjornsens svend. 1350: 340. — 50.
N. Konstantinsen af Bussjo. 1348: 49. —
51. N. Krog, fader til Elene. 1352: 575. —
52. N. Kube, på Houlbjerg herredsting.
1351: 406. — 53. N. Kvese, på Houlbjerg
herredsting. 1351: 406. — 54. N. Kyrning,
arving efter Bent Arvidsen. 1348: 36. —
55. N. Kyrning i Vessige, ridder. 1348:
36, 47, 58, 61. 1350: 270. — 56. N. Maiesen, fæster i Våstra Stro. 1351: 409. —
57. N. Manderup, befuldmægtiget for
Roskilde St. Clara kloster. 1350: 298. —
58. N. Marsvin, køber gods i Åløkke af
Niels Mikkelsen Marsvin. 1352: 592, 593.
— 59. N. Mikkelsen Marsvin, borger i
Odense. 1351: 460. 1352: 592, 593. —
60. N. Mogensen, broder til Gødeke Mo
gensen. 1350: 362. 1352: 575. — 61. N.
Mogensen J<urebasse, pantsætter gods i
Rønnebæk til Tyge Tolvsen. 1349: 223. —
62. N. Mortensen, borger i Lund. 1348:
54. — 63. N. Olufsen, har gods i Lynge h.
i pant af Morten Kyrning. 1349: 232. —
64. N. Ottosen, får gods i Rørbæk fang af
fru Gro. 1351: 478. — 65. N. Ovesen, på
Houlbjerg herredsting. 1351: 406. — 66.

Niel s— Orm
N. Pallesen af Ålum. 1350: 272, 312. —
67. N. Pallesen af Vcnnebjerg. 1350: 274.
— 68. N. Pape, på Ginding herredsting.
1349: 198. — 69. N. Pedersen af Gerum.
1350: 274. — 70. N. Pedersen af Klingstrup. 1351: 460. — 71. N. Pedersen af
Udby. 1351: 513. — 72. N. Pedersen, ar
ving efter Nicolaus Brun. 1351: 422. —
73. N. Pedersen, har skødet gods i Flædinge
til Roskilde St. Clara kloster. 1350: 298. —
74. N. Pedersen, tilvurderer kong Valde
mar gods. 1350: 272 (= nr. 69?). — 75.
N. Povlsen, skøder gods i Ostra Sonnerslov
til Bosjø kloster. 1352: 560. — 76. N. Rane,
ridder. 1350: 328, 353, 354. — 77. N. Ske
i Sm...... 1349* 137 (indledning i Dipi.
Dan.). — 78. N. Skrædder, borger i Slan
gerup. 1349: 137. — 79. N. Sten, Torkil
Bjørnsens svend. 1350: 340. — 80. N. Sten
derup, lover at skøde gods i Fårup til Markvard Konradsen. 1351:419. — 81. N. Svend
sen af Bara. 1348: 61. — 82. N. Sverkersen, hans sønner skøder løsøre til ærkebiskop
Peder. 1350: 347. — 83. N. Tokesen, be
fuldmægtiget for Valdemar Sappi. 1351:
410. — 84. N. Truedsen, får udlagt gods
i Skafterup og Hardeberga. 1348: 44. —
85. N. Tuesen af Bildsø. 1352: 549. —
86. N. Turesen, fæster i Gorslov. 1350:
321. — 87. N. Tyrgersen, broder til Lars
Nielsen Todde. 1348: 60. — 88. N. Unit,
betænkes i biskop Jakobs testamente. 1350:
285. — 89. N. Urne, har gods i Hesselby i
pant af Oluf Jensen. 1348: 101. — 90.
N
, fæster i Ejersted. 1350: 274. —
91. N. Villesen, borger i Malmø. 1350:
331. — 92. N. Vilmersen, på Gern her
redsting. 1350: 295. — 93. N. ~ Gese,
søster til Tideman Tidemansen. 1351:
39°*
Niendorp se Arnold.
Nils: 1. N. Asserson, kannik i Åbo. 1348:
18. — 2. N., præst i Frotuna. 1351: 481.
— 3. N. Åbjdrnsson, svensk ridder, kong
Magnus’ råd. 1351: 403. — 4. N. Ingevaldsson, svensk ridder, foged i Stockholm.
1351: 403. — 5. N. Jonsson ~ Efrid, Niels
Markussens broderdatter. 1350: 336. —
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6. N. Magnusson, kong Magnus’ væbner*
1351: 403. — 7. N. Ragnvaldsson, svensk

væbner. 1350: 336. — 8. N. Turesson,
svensk ridder, drost i Sverige og Skåne,
lagmand i Tiundaland. 1349: 170. 1350:
318. 1351: 403, 458, 481. 1352: 539, 540,
554Nim se Peder.
Nist se Jens Ivarsen.
Nybager se Morten.
Nyben se Godeke.
Nyborg se Gødeke og Jens.
Nype se Esbern.
Næighæn se Torkil.
Næve se Oluf.

O
Odo Reiner, kæmner i Deventer. 1349: 120.
Offo se Uffe.
Oluf: 1. O., forhen biskop af Roskilde. 1350:
242. — 2. O. af »Egæby«, kannik i Ros
kilde. 1348: 60. 1350: 285. — 3. O. Peder
sen, gejstlig i Roskilde stift, kannik i Oslo.
1349: 145, 146. — 4. O., præst i Stora
Kopinge. 1348: 49. — 5. O., hr., (provst?)
af Møn. 1350: 285. — 6. O. Klerks, gejst
lig i Roskilde stift. 1348: 24. — 7. O.
Ebbesen, foged på borgen i København.
1349: 137. — 8. O. Gunnulvsen, skøder
gods i Bjarup til Lyder Limbæk. 1350:
295. — 9. O. Jensen af Tystofte, ridder.
1348: 101. 1351: 496. — 10. O. Jonsen
Glug, skøder Vallø til Bo Falk. 1351: 524.
— 11. O. Næve, har solgt gods i Trælløse
til Bent Byg. 1350: 355. — 12. O. Olufsen
Lunge, Gødeke Mogensens svigersøn. 1352:
575. — 13. O. Pedersen af Strø. 1349:
189. — 14. O. Pedersen, betænkes i biskop
Jakobs testamente. 1350: 285. — 15. O.
Tygesen Kristine. 1351: 415. — 16. O.
af H...... 1351: 504- — 17. O., søn af
Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfare. 1351:
474, 475, 476. — 18. O., landbo i Bingstorp. 1350: 320. — 19. O., biskop Jakobs
skipper. 1350: 285.
Orm: 1. O. Tokesen, fæster i Rosholm.
1348: 74. — 2. O. Ødstensøn, ridder,
Norges drost. 1351: 403.
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Orm—Peder

Orm se Lars.
Ossenrey se Albrecht.
v. Osten se Albert, Beteke, Fikke, Godfred,
Henning og Wedekin.
Otto: 1. O. v. d. Wisch, kannik og provst i
Slesvig, kannik i Hamburg, evig vikar i
Lübeck. 1351: 523. 1352: 531, 535, 547,
563, 564. — 2. O., præst i Ulbølle. 1348:
63. — 3. O., junker, kong Valdemars
broder. 1348: 3. — 4. O., markgreve af
Brandenburg. 1350: 244, 245, 257, 281,
296, 297. — 5. O., greve af Fürstenberg.
1350: 280. — G. O., greve af Schwerin.
1351: 434. — 7. O. Limbæk af Boller.
1350: 373. — 8. O. Meinerstorp, holstensk
væbner. 1351: 424. — 9. O. Nielsen, død.
1351: 478. — 10. O. Randulvsen, borger
i Odense. 1348: 16. — 11. O. v. Sehested i
Maaslev. 1349: 175. — 12. O. Smalsted,
broder til Wulf Smalsted. 1351: 443. —
13. O. Wackerbart, sachsisk ridder. 1351:
434. — 14. O. Vogt (Aduocatus), forhen
foged for St. Johannes kloster i Lübeck.
1351: 455*
Ove: 1. O. Jensen, skøder gods i Tørring til
Peder Munk. 1350: 372. — 2. O. Trige,
stadfæster Niels Hases skøde til Jens Brand
sen. 1349: 117, 126.
Owe se Lyder.
Oy se Johan.
P

Paal se Bernhard.
Påske se Jakob og Jens.
Palle: 1. P. Jensen, ridder. 1351: 389. —
2. P. Mouridsen, skøder gods i Ovdal 1348:
92. — 3. P. Nielsen, på Middelsom her
redsting. 1349: 117. — 4. P. Pedersen,
broder til Ingefred Pedersdatter af Färlöv. 1348: 48.
Pape se Henrik, Jakob og Niels.
Parin se Rikard.
Parkentin se Detlev og Klaus.
Parin se Rikard.
Partzow se Pole.
Payn se John.
Peder: I. Gejstlige: 1. P., ærkebiskop af
Lund. 1348: 5, 10, 19, 58, 59, 61, 70, 81,

84, 95- 1349: >39, 142, >43, "47, >57, >59,
l62, 164, 165, 167, l68, 178, 185, 201, 206,
2l8, 220. 1350: 262, 263, 285, 294, 308,
316, 320, 321, 340, 347, 348. 1351: 395,
398> 399, 400, 4° >, 407, 4°8, 409, 420, 421,
43>, 435, 452, 458, 489, 48', 484> 487, 488,
489, 49°- 1351—52: 527- 1352: 532, 558.
576, 590. — 2. P., forhen biskop af Odense,
1349: 119. — 3. P., biskop af Ribe. 1348:
70. 1349: 125, 129, 157, 182, 1350: 255,
262, 264, 265, 266, 319. 1351: 388. 1352:
567. — 4. P., biskop af Viborg. 1348: 37,
93. 1349: 157, 182. 1350: 262. — 5. P.,
biskop af Linkoping, senere ærkebiskop af
Uppsala. 1349: 143. 1350: 288. 1351: 403,
458,464,465,481 (indledning i Dipi. Dan.).
— 6. P., provst ved hospitalet i Soderkoping.
1349: 128. — 7. P. Ubbesen, prior i Antvor
skov. 1348:23. — 8. P., præst, prior i Stubber
kloster. 1349: 198. — 9. P., præst, prior i
Vestervig kloster. 1348: 74. — 10. P. Bodulvsen, kannik, Lund, 1352: 590. — 11.
P. Helgesen, kaldet Knudsen, kannik i
Lund og Slesvig. 1350: 320, 321, 340. 1352:
590. — 12. P. Ivarsen, kannik i Ribe og
Århus. 1349: 167. — 13. P. Nielsen, kannik
i Roskilde. 1348: 60. 1350: 285. — 14. P.
(Nielsen) Pusel, kannik i Ribe. 1350: 292.
— 15. P. af Nim, forhen kannik i Lund.
1351: 452. — 16. P. Strangesen, kannik i
Roskilde. 1350: 351. — 17. P. Svendsen,
kannik og kældermester i Lund. 1348: 50.
1349: i39> 201 • —
P« Torvardsen,
kannik i Roskilde. 1348: 60. 1350: 285. —
19. P., magister, kannik i Lund. 1352: 590.
— 20. P. Torstensson, guardian for francis
kanerne i Stockholm. 1350: 311. — 21.
P. Åstredsen, dominikanermunk i Odense.
1352: 602. — 22. P. Mogensen, præst,
betænkes i Torkil Bjørnsens testamente.
1350:340. — 23. P. Nielsen, præst i Blistrup.
1348: 93. — 24. P. Sjællandsfare, vistnok
præst, betænkes i Peder Helgesens testa
mente. 1352: 590. — 25. P., præst i Grans
lev. 1351: 406. — 26. P., præst i Herringe.
1348: 63, 64. — 27. P., præst i Kirkeby.
1348: 63. — 28. P., præst i Sall. 1351:
406. — 29. P., forhen præst i Stavning.

Peder
1350: 262. — 30. P., præst i Viby. 1348:
63, 64. — 31. P., præst i Vittskövle. 1348:
95. — 32. P., præst i Ørslev. 1350: 285.
— 33. P. Jensen, skolar i Lunds stift.

1351: 489.«— 34. P. Nielsen, gejstlig i
Odense stift. 1351: 470, 471. — 35. P.,
hr., Uppsalakirkens udsending. 1351:481.
II. Verdslige: 1. P. Agesen, borger i
Malmø. 1349: 183. 1350: 256. — 2. P.
Ågesen, fæster i Västra Vemmenhög. 1348:
59. — 3. P. Albertsen (Eberstein), søn af
Ingerd Jensdatter, enke efter hr. Albert.
1349: 198. — 4. P. Alløgesen, har besiddet
gods i Haglösa. 1350: 308. — 5. P. Amestsen, på Ginding herredsting. 1349: 198. —
6. P. Askebrænder, sælger gods i Hassle til
Bosjø kloster. 1351: 438, 439. — 7. P. As
sersen, kaldet Friis, af Rynkeby. 1352:
562. — 8. P. Båd, betænkes i Peder Helgesens testamente. 1352: 590. — 9. P. Bager
(Pistor), borger i Odense. 1351: 460. —
10. P. Bagge, har fru Kristines gods i
»Musthusæ« i pant. 1349: 118. — 11. P.,
kaldet Balghø, får Knud Porses gods i
Fjäre h. 1352: 540. — 12. P. Birkested, på
Thy bygdeting. 1348: 74. — 13. P. v.
Bredow, brandenburgsk ridder. 1349: 205.
— 14. P. (Nielsen) Brun, borger og råd
mand i Malmø. 1350: 256, 331. — 15. P.
Brygger fra Kimmerslev. 1349: 116. — 16.
P. Bæger, ridder. 1350: 362. 1351: 518. —
17. P. Då, befuldmægtiget for Valdemar
Sappi. 1351: 410. — 18. P. Dene, får gods
i pant i Borup af Næstved St. Peders klo
ster. 1351: 505. — 19. P. Dene, forhen
borger og guldsmed i Lübeck. 1350: 342. —
20. P. Dramb, fæster i Karstad. 1350: 270.
— 21. P. Dyrsen, broder til Jens Pedersen:
1352: 566. — 22. P. Ebbesen, på Thy
bygdeting. 1348: 74. — 23. P. Eskilsen,
foged i Oxie h. 1349: 190. — 24. P. Eskil
sen, skøder gods i Fogdaröd til Bosjø klo
ster. 1349: 180. — 25. P. Eskildsen, får
tilskødet gods i Malmø af Mikkel Nielsen.
135°: 256. — 26. P. Falk, ridder. 1351:
462. — 27. P. Fod, fæster i Bedsted.
1348: 46. — 28. P. Grib af Nykøbing.
1349: 122. — 29. P. Grubbe af Ordrup.
3. Række. III. — 27
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1349: 123. — 30. P. Grubbe, død. 1349:
169, 196. — 31. P. Heggedal, skøder gods
til Tord Degn. 1349: 230. — 32. P. Hegle,
væbner. 1348: 60. 1350: 285. — 33. P.
Hobbeson, kaptajn på La Shefalke. 1352:
594. — 34. P. Hvid, skøder gods i Lendrup
til Viborg bispestol. 1349: 228. — 35. P.
Ivarsen, befuldmægtiget for Valdemar
Sappi. 1351: 410. — 36. P. Jakobsen,
broder til Absalon og Niels Jakobsen.
1350: 366. — 37. P. Jensen af Od. 1349:
117, 126. — 38. P. Jensen, søn af Gunhild,
enke efter Jens Nielsen. 1349: 118. —
39. P. Jonsen, broder til Esbern Jonsen.
1350: 285. — 40. P. Knudsen, broder til
Niels Knudsen og Trued Knudsen Has.
1348: 44. — 41. P. Knudsen, væbner.
1348: 45. — 42. P. Kol, har skødet gods til
Sorø kloster. 1349: 197. — 43. P. Larsen,
væbner. 1350: 345. 1351: 512. — 44. P.
Lindormsson, kong Magnus’ væbner. 1351:
403. — 45. P. Lykke, skænker gods i Hejninge til Antvorskov kloster. 1348: 97, 98.
— 46. P. Madsen, i Århus. 1352: 574. —
47. P. Mogensen, ridder. 1348: 79. —
48. P. Mogensen, på Ginding herredsting.
1349: 198. — 49. P. Mortensen, kvitterer
Arnold v. Vitzen. 1348: 99. — 50. P. Mor
tensen ~ Etzle. 1350: 275, 282, 298. 1351:
440, 441. — 51. P. Motesmed, borger i
Lund. 1348: 54. — 52. P. Munk, kvitterer
Niels og Jakob Jakobsen. 1350: 369. —
53. P. Munk, køber gods i Tørring af
Lars af »Løun« og Ove Jensen. 1350: 372.
— 54. P. Munk, befuldmægtiget for Niels
Pedersen. 1351: 422. — 55. P. Nag ~
Cecilie. 1352: 590. — 56. P. Nielsen af
Brorup. 1352: 549. — 57. P. Nielsen af
Døjringe. 1351: 501. — 58. P. Nielsen af
Vollsjo. 1351: 408. — 59. P. Nielsen Kyrning, væbner. 1348: 47. 1350: 270. 1351:
400. — 60. P. Nielsen, søn af Niels af Buddinge. 1349: 172, 194, 203. — 61. P. Niel
sen, får fuldmagt af Jakob Nielsen. 1352:
610. — 62. P. Nielsen, får gods i Bagsværd
i pant af Bodil Pedersdatter. 1349: 231.
— 63. P. Olufsen, arving efter Timme
Tidemansen, borger i Randers. 1351: 425.
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Perce — Rehberg

— 64. P. Pedersen, pantsætter Sigerslev
til Bo Falk. Omkr. 1351—66: 525. — 60.

P. Rask, fæster i Stångby. 1348: 59. —
66. P. Rød, fæster i Bingstorp. 1350: 320.
— 67. P. Sjundesen, betænkes i biskop
Jakobs testamente. 1350: 285. — 68. P.
Sjællandsfare, fæster i Ramlosa. 1349: 139.
— 69. P. Skaft ~ Kristine. 1352: 590. —
70. P. Slagge, skøder gods til Øm kloster.
1350: 370. — 71. P. Siaksen, fæster i
Lyngby. 1349: 123. — 72. P. Smed, fæster
i Øland. 1348: 74. — 73. P. Stigsen, rid
der. 1352: 538. — 74. P. Stymme, bor i
Andreas Reyghers hus. 1350: 248. — 75.
P. Torbensen af Ljungby. 1350: 313, 314,
315. — 76. P. Trundsen, på Gern herreds
ting. 1350: 295. — 77. P. Uffesen, betænkes
i Torkil Bjørnsens testamente. 1350: 340. —
78. P. Vendelbo, på Middelsom herreds
ting. 1349: 126. — 79. P., søn af Bent,
præst i Hogserod. 1349: 200. — 80. P.,
betænkes i biskop Jakobs testamente. 1350:
285. — 81. P., broder til Mikkel Nielsen.
1350: 256. — 82. P., lange -, indvåner i
Eikelberg. 1349: 175.
Perce se John.
de Pereto se Guillelmus.
Petrus (se også Peder): 1. P. fra Gent (de
Gandavo), præst ved St. Mortens kirke i
Somergen, pavelig nuntius. 1348: 80, 82,
83, 84, 85.
Pibestok, stalddreng. 1350: 285.
Piik se Ebbe og Jens.
Pilgrim: 1. P., broder til Jens Waltersen.
1350: 266. 1352: 567. — 2. P., søn af
Jens Redegæld. 1350: 268. 1351: 436.
Plade se Niels.
Pleskow se Bernhard og Johan.
Piessen se Johan og Lange.
Plon se Henrik v.
Podebusk se Henning.
Poitiers se Karl.
Pole Partzow, holstensk væbner. 1351: 412.
Porse se Knud.
Pose se Niels.
Povl: 1. P. Hake, kannik i Lubeck. 1352:
563. — 2. P. Bitte, betænkes i biskop
Jakobs testamente. 1350: 285. — 3. P.

Ebbesen, har uretmæssigt erhvervet gods
af Oluf, søn af Jens Sjællandsfare. 1351:
474, 475. — 4. P. Glob, får skøde på gods i
Thy. 1348: 74. — 5. P. Jensen, befuldmæg
tiget for Valdemar Sappi. 1351: 410. —
6. P. Pedersen, kaldet Degn, forhen borger
i Roskilde. 1350: 351. — 7. P. Tokesen,
fæster i Geestrup. 1348: 46. — 8. P., søn
af Bent, præst i Hogserod. 1349: 199. —
9. P. fra Vadensjo. 1351: 392.
Pralevot, borger i Stralsund. Omkr. midten
af 14. årh.: 381.
Preczlaus, biskop af Breslau. 1352: 451.
Pribislav, ærkedegn i Bilina. 1352: 535, 547.
Priosi se Stefan.
Pogwisch se Wulf.
Pose se Niels.
Pusel se Peder (Nielsen).

Q
de Quercu se Gaucelinus.
R

Rå se Mogens Gødekesen.
Ravn se Åge.
Rade se Åge.
Radekin Sachtleben, borger i Stralsund.
Før midten af 14. årh.: 378.
Ralph Toile fra Ruswarp. 1352: 594.
Ram se Herman.
Randulv, fader til Otto og Henneke. 1348:
16.
Rane Jonsen, ridder. 1348: 53.
Rane se Niels.
Ranks se Benedikte.
Rantzau se Hartvig og Tønne.
Rask se Peder.
Rath se Jan.
Raven: 1. R. v. Barnekow, mecklenburgsk
ridder. 1350: 280. 1351: 434. — 2. R. Metzeke, holstensk væbner. 1348: 4.
Ravn se Åge.
Redegæld se Henrik og Jens.
Redern se Herman.
Redesvend se Sune.
Redheved se John.
Rehberg se Henning.

Reineke— Sigmund
Reineke Krusebroder, hamburgsk løber.
1350: 374 AReiner se Odo.
Reinhard v. Schönau, kong Karl 4.S tro
mand. 1350: 305.
Remensnider se Grelle.
Rcventlow se Eggert, Henrik og Nicolaus.
Reygher se Andreas, Wilken.
Ricbode se Henrik.
Richard Here fra Whitby. 1352: 594.
Rig se Jakob.
Rigemann se Konrad.
Rikard: 1. R. Parin, borger i Odense. 1351:
418, 1352: 602. — 2. R. Reinekesen, bor
ger i Odense. 1352: 593, 602.
Rike se Henneke.
Rikeland se Herman.
Rikulv, prior i Antvorskov kloster. 1350: 299.
1351: 446, 500.
Rind se Erik.
Ringvid af Sorunda, får en dignitet i Uppsala.
1348: 18.
Rinth se Gerlak.
Ritzerow se Hartvig.
Robert Cobbe, anklages for røveri af stran
dingsgods. 1352: 594.
Rochow se Johan.
Roger Wrangell fra Boston. 1352: 594.
Rogge se Gerhard.
Romeld, enke efter Lars Jonsen. 1351: 440,
441.
Rostok se Gerike Rostock.
Rostrop se Ivar Rostrup.
Rotermund se Martin.
Rud se Tyge.
Rudolf: 1. R., hertug af Sachsen (-Witten
berg). 1350: 305. 1351: 434. — 2. R. v.
Neuenkirchen den ældre, pommersk rid
der, hertugerne af Pommerns råd. 1351:
454. — 3. R., kong Valdemars sekretær.
1350: 338Ruprecht, kurfyrste, hertug af Bayern, pfalzgreve ved Rhinen. 1350: 244, 245, 249.
Ruslef, betænkes i biskop Jakobs testamente.
1350: 285.
Rute se Henrik.
Ruth se Karl.
Rutze se Detlev og Markvard.
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Ryttern se Borkard.
Rød se Herman, Lave og Peder.
Rønning se Jens.
S

Sachtleben se Bernhard og Radekin.
Sakse: 1. S. Pedersen, ridder. 1348: 47.
1350: 361. — 2. S. Pedersen af Hammel
mose. 1350: 270.
Salaman, biskop af Worms. 1351: 494, 495.
Salomon, biskop af Oslo. 1349: 145, 146.
Sandeshende se William.
Sappi se Valdemar.
Satze se Bartholomæus.
Schacke se Gebhard og Henrik.
Schenaert se Klaus.
Schermer se Bertel.
Schilling ~ Gretke. 1349: 184.
Schonenberg se Henrik.
Schotte se Johan.
Schwarzburg se Günther.
Schönau se Reinhard.
Schönfeld se Dippold og Tzatzlow.
Schötze se Markvard.
Scot se John.
Screghele se Timme Bisticse.
Segeberg se Henneke.
Segebod Krummedige, får gods i Flarup i
pant af Lave Holk. 1349: 186.
Segod, Torkil Bjørnsens slægtning.
Sehested se Detlev, Harvig, Nicolaus, Otto,
Sigfred og Wulf.
Sehusen se Nicolaus.
Selgen, fra Århus. 1352: 586.
Semovitus, hertug af Warszawa og Czersk.
1350: 284.
Sigfred: 1. S., biskop af Stavanger. 1351:
488. — 2. S., dekan og udvalgt ærkebiskop
af Uppsala, senere biskop af Skara. 1351:
481. — 3. S., biskop, Sveriges skytsherre.
1349: 158. — 4. S. Lode, pommersk rid
der, hertugerne af Pommerns råd. 1351t
454. — 5. S. v. Sehested, holstensk ridder.
I35i: 499Sigge, biskop af Skara. 1348: 39. 1349: 146^
Siggen se Eler.
Sigmund fra Kumme!by, rådmand og borger
i Söderköping. 1349: 128.
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Sigvid—Svend

Sigvid: 1. S. Mogensen (Ribbing), pantsæt
ter gods i Stora Åby til Jens Svendsen.
1351: 503. — 2. S. Trane, væbner. 1349:
207, 208.
Simon Odstensson, kannik i Lund. 1349: 142,
!43‘
Sithogh se Gøzeke.
Sjællandsfare se Jens og Peder.
Skål se Jakob.
Skåning, betænkes i fru Gecilies testamente.
I35i: 392Skaft se Peder.
Ske se Niels.
Skinkel se Lydeke.
Skjalm: 1. S. Ågesen, søn af fru Cecilie. 1351:
392. — 2. S., betænkes i biskop Jakobs
testamente. 1350: 285.
Skobe se Svend.
Skrædder se Niels.
Skynner se William.
Skytte se Anders, Asser, Herman og Wilken.
Slagge se Peder.
Smalsted se Otto og Wulf.
Smed se Peder og Vendele.
Smeger se Fikke.
Smyth se John.
Sode se Johan.
Soest se Heinemann.
Sofie: 1. (S.), grevinde af Holsten. 1348:
40, 41. — 2. S. Stig Pedersen af Tågerup.
1348: 59Sort se Erik.
Spickhæring se Mads.
Spinck se Jakob Pedersen.
Spiut se Åge.
Spliet se Heine og Klaus.
Stade se Johan Witte.
Stalebuk se Henze.
Stefan, ærkebiskop af Arles, pavelig kammer
mester. 1350: 288, 294, 300.
de Stegelitz se Henrik.
Stekemest se Bernhard.
Stekhelm, betænkes i biskop Jakobs testa
mente. 1350: 285.
Sten Turesson, broder til Nils Turesson.
1350: 318.
Sten se Niels.
Stenderup se Niels.

Stenkil, hr., vistnok præst, betænkes i Peder
Helgesens testamente. 1352: 590.
Stenwek se Henneke.
Stig: 1. S. Mikkelsen, magister Hemmings
klerk, evig vikar i Roskilde. 1349: 169. —
2. S. Andersen, ridder. 1349: 182. 1350:
359* J35i* 49i* — 3. S. lurisen, søn af
Lucie, enke efter luris Stigsen. 1350: 310.
— 4. S. Pedersen af Tågerup (Krognos),
ridder. 1348: 58, 59, 1352: 538. — 5.
S. Pedersen, har besiddet gods i Starrcklinte. 1352: 607.
S tove se Markvard.
Stralendorf se Henrik.
Stralsund se Henneke.
Strange Ebbesen, væbner, 1349: 182.
Strassborg. se Martin.
Stubbe se Tideman.
Sture se Anund.
Stymme se Peder.
Styrger, betænkes i fru Cecilies testamente.
1351: 392.
Styrkar, forhen fæster i Tångelsås. 1352: 536.
Suderman se Henrik.
Suderow se Niels.
Suhm, hertug Albrecht 2.s klerk. 1350: 337.
Sundstorp se Margrete.
Sune: 1. S., magister, skolemester ved hospi
talet i Soderkoping. 1349: 128. — 2. S.
Håkonsson, svensk væbner. 1349: 128.
1350: 336. — 3. S. Lille, forhen fæster i
Hundborg. 1348: 74. — 4. S. Redesvend,
foged i Onsjd h. 1351: 438, 442. — 5. S.
Trøjestikker, borger i Lund. 1348: 54.
Surle se Johannes.
Swanebeke se Johan.
Swart se Henneke.
Svej sejens Nielsen.
Svend: 1. S., biskop af Århus. 1349: 130,
131,
>$2, 202, 221, 227. 1350: 262,
338. — 2. S. Pedersen, præst, betænkes i
Torkil Bjørnsens testamente. 1350: 340. —
3. S. Turesen, præst, betænkes i Torkil
Bjørnsens testamente. 1350: 340. — 4. S.
Bonde (Rusticus), på Gern herredsting.
1351: 406. — 5. S. Elavsen, væbner. 1352:
544, 552. — 6. S. Friis af Stens, væbner.
1349: 237. — 7. S. Jasersen, fæster i

Svenning— Torsten
Hammarlov. 1348: 48. — 8. S., kaldet
Kou, køber gård i Blenstrup af Mogens
Jensen. 1348: 86. — 9. S. Markvardsen,
borger i Ribe. 1350: 306. — 10. S. Olufsen, hans årtid holdes af en gård i KållsNobbelov. 1352: 538 (indledning i Dipi.
Dan.) — 11. S. Pedersen, fæster i Oremolla. 1348: 59. — 12. S. Skobe
Karen. 1348: 62. — 13. S., hr., begravet i
Lunds domkirke. 1352: 590.
Svenning Nielsen ~ Gro. 1351: 478.
v. d. Siilte se Hartvig.
Søborg se Jens.

T
Tage: 1. T. Kok, har skødet gods til Odense
St. Knuds kloster. 1348—75: 111. — 2. T.
Svendsen Katerine. 1352: 562, 569.
fane se Trued.
ranke se Johan.
Telse: 1. T.
Bernhard Skomager. 1349:
184. — 2. T., datter af Telse. 1349: 184.
Teterow se Johan.
Thomas: 1. T., biskop af Våxjd. 1349: 143,
148, 158. 1351: 458, 464, 465, 481. 1352:
539, 540. — 2. T., abbed i Glenstrup klo
ster. 1349: 230. — 3. T., abbed i Løgum
kloster. 1348: 46, 51. 1349: 129, 187.
1351: 423. — 4. T. de Fencotes, får be
myndigelse af kong Edvard 3. 1352: 594.
— 5. T. Jensen, arving efter fru Ingeborg.
1350: 270, 299. — 6. T. Jermer, broder til
Jakob Jermer. 1352: 552. — 7. T. Lokton
fra Malton. 1352: 594. — 8. T. Murme
ster i Roskilde. 1350: 324. — 9. T. Trod
sen, tilvurderer kong Valdemars gods i
Ejersted. 1350: 274.
Thora: 1. T., fru Cecilies pige. 1351: 392. —
2. T., søster til Mads Pedersen. 1350: 316.
Th ræven se Jens.
Tideke: 1. T. Fredagsson, rådmand og borger
i Soderkoping. 1349: 128. — 2. T. Havre,
broger i Ribe. 1351: 402. — 3. T. Helling,
forhen borger i Rostock. 1350: 322, 331.
l'ideman: 1. T. Tidemansen fra Åhus,
præst. 1351: 390. — 2. T. Brunswik,
eksekutor af Andreas Reyghers testa
mente. 1350: 248. — 3. T. v. Gustrow,
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rådmand i Lübeck. 1349: 177. — 4. T. v.
Münster, har gældskrav på Henrik Schö
nenberg. 1349: 138. — 5. T. Stubbe,
borger i Stralsund. Omkr. midten af 14.
årh.: 381. — 6. T. v. Ülzen, rådmand i
Lübeck. 1350: 259.
Tileman v. Neuss, gejstlig i Köln stift, Otto
v. d. Wischs klerk. 1352: 563.
Timme: 1. T. Bisticse Screghele, holstensk
væbner. 1351: 424. — 2. T. Buntsing,
holstensk væbner. 1351: 424. — 3. T. Godendorp, høvedsmand på Kolding. 1348:
40, 41. — 4. T. Kruse i Lübeck. 1351:
418. — 5. T. Tidemansen, forhen borger
i Randers. 1351: 45. — 6. T., fader til
Margrete Sundstorp. 1352: 545. — 7. T.,
søn af Timme Buntsinghe. 1351: 424.
Todde se Lars Nielsen og Mogens.
Toile se Ralph.
Torben: 1. T. Gullesson, gejstlig i Linköping
stift, får beneficium i Lunds stift. 1349:
147, 148. — 2. T. Jensen, besad gods i
Visborg. 1351: 389. — 3. T. Troelsen, til
vurderer kong Valdemar gods i Vendsys
sel. 1350: 272, 274. — 4. T., stalddreng.
1350: 285.
Tord: 1. T. Ågesen, på Thy bygdeting.
1348: 74. — 2. T. Ambring, ridder, ~
Katerine. 1349: 134. — 3. T. Degn, får
skøde på Råsted mølle og gods i Husum.
1349: 230. — 4. T. Jensen, fæster i Branderup. 1348: 46. — 5. T. Nielsen, hr., giver
skøde på gods i Hvorslev. 1348: 7. — 6. T.
Tuesen, skøder gods i Bökestorp til Bosjø
kloster. 1351: 498.
Torkil: 1. T., forhen provst i Viborg. 1349:
126. — 2. T. Bjørnsen, kannik i Lund.
1350: 340. — 3. T., præst i Føns. 1348: 63.
— 4. T. Næighæn, på Thy bygdeting.
1348: 74Tormod Bentsen, frænde af Bent, præst i
Högseröd. 1349: 200.
Tormund Kjeldsen, har ejet gods i Stenderup.
1348: 46.
Torsten: 1. T., franciskanernes ordensgene
ral i provinsen Danmark. 1350: 311. —
2. T., præst i Sønder-Bjert. 1350: 306. —
3. T. Basse, væbner. 1348: 75.
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Torun — Valdemar

Torun, datter af Bent, præst i Hogserod.
1349: 200.
Toste: 1. T. Basse, fæster i Bjornekulla. 1352:
558. — 2. T. Turesen, foged i Gårds h.
1352: 560.
Tove, moder til præsten Bents børn. 1349:
199Trane se Sigvid.
Trapel se Niels Jensen.
Tribus, foged i Wismar. 1352: 586.
Trige se Ove.
Troch se Henrik.
Troels, Thrygillus, Trugillus: 1. T., prior for
dominikanerne i Lund. 1350: 261. 1352:
590. — 2. T. Lang, fæster i Hdgestorp.
1351: 409.
Trotte Pedersen, ridder. 1349: 163.
Troye se Nicolaus.
Trued: 1. T. Knudsen Has, broder til Niels
og Peder Knudsen. 1348: 44. — 2. T.
Povlsen ~ Inge. 1350: 271. — 3. T. Tane,
skøder gods til Bosjø kloster. 1349: 180.
Trøjestikker se Sune.
Tubbe, fæster i Bjållerup. 1348: 59.
Tue Sverkersen ~ Ingerd Pedersdatter.
1349: 197.
Ture: 1. T. Harbo, fader til biskop Peder af
Ribe. 1350: 255, 266. 1352: 567. — 2. T.
Kram, arving efter Bent Arvidsen. 1348:
36.
Tusmer se Henrik.
Tybjerg se Jakob.
Tyge: 1. T., forhen biskop af Børglum.
1350: 264. — 2. T., forhen biskop af Ribe.
1349: 129. — 3. T., forhen ærkedegn i
Ribe. 1350: 264. — 4. T., præst i Skarhult.
1349: 181. — 5. T. Turesen, ærkebiskop
Peders kansler. 1351: 458. — 6. T. Brun,
forstander for Roskilde St. Clara kloster.
1349: 116. — 7. T. Degn, har skødet gods
til Odense St. Knuds kloster. 1348: 111.
— 8. T. Ejsen, fæster i Vellerup. 1348: 46.
— 9. T. Esbernsen, skøder gods til Løgum
kloster. 1348: 46. — 10. T. Isbjerg, Trotte
Pedersens svend. 1349: 163. — 11. T. Jul,
skænker gods til Roskilde domkirke. 1350:
367. — 12. T. Ovesen, fæster i Bingstorp.
135°: 320. — 13. T. Pedersen, betænkes i

biskop Jakobs testamente. 1350: 285. —
14. T. Rud, pantsætter gods i Tuse h. til
Jakob Basse. 1348: 102. — 15. T. Tolvsen,
har gods i pant i Rønnebæk. 1349: 223.
1350: 357, 358. — 16. T. Østen, væbner.
1349: 125.
Tzatzlow v. Schönfeld, brandenburgsk rid
der. 1350: 244.
Tækker se Lars.
Tønne Rantzau, holstensk væbner. 1348:
40, 41.
U

Uchtenhagen se Hasse og Henning.
Uffe: 1. U., forhen ærkebiskop af Lund.
1350: 242. — 2. U. Degn, betænkes i
Peder Helgesens testamente. 1352: 590. —
3. U. Nielsen, Torkil Bjørnsens søstersøn.
1350: 340. — 4. U. Nielsen af Västra Strö.
1350: 263. — 5. U., i biskop Jakobs kam
mer. 1350: 285. — 6. U. Pedersen, subdiakon i Lunds stift. 1351: 487, 488.
Ulrik: 1. U., greve af Fürstenberg. 1350:
297. — 2. U., greve af Lindau. 1349: 205.
1350: 297.
Unga se Ødolf.
Unit se Niels.
Unna se Godfred.
Urne se Niels.
Urt se Jens.
V og W

Wackerbart se Otto.
Wakendorff se Nicolaus.
Valdemar: 1. V. 4. Atterdag, konge 1348: 2
3, 8, 17, 22, 29, 34, 40, 41, 42, 43, 52, 53,
67, 75, 78, 85, 88, 105, 106, 108.1348—75:
III, 112, II3. I349: 120, 121, I4I, I49,
150, I52, I53, I55, l66, 174, I75, 176,
177, 205, 210, 21 I, 213, 214, 215, 234, 236,
238, 239. 1349 og 1350: 239 A. 1350: 241,
246, 247, 249, 250, 257, 258, 260, 271, 272,
274, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 296, 297,
2987 301 > 302, 305, 307, 327, 335, 337, 338,
344, 345, 360, 362, 363, 364, 373. 1350—
56: 377- Omkr. midten af 14. årh.: 383.
1351: 388, 389, 393, 394, 410, 412, 413,
4J5, 432, 434, 44L 445, 44$, 449, 454, 460,

Wal s torp — Wold
462, 463, 464, 465, 466, 474, 475,476,505,
509, 5IO> 511, 5*2, 5^, 518- Omkr. 1351
—66: 525. 1352: 579, 580, 59 b 595, 59$,
600, 601. — 2. V. 3., hertug af Sønderjyl
land. 1348: 4 (indledning i Dipi. Dan.),
31, 33, 40, 41, 42, 46, 69. 1349: 182.
1350* 255, 265, 266, 268, 323, 332. 1351:
410, 502. 1352: 567. — 3. V., der kaldes
markgreve af Brandenburg. 1350: 244. —
4. V. Breyde, holstensk ridder. 1348: 40,
41. 1350: 283. — 5. V. Sappi, får 3 sogne
i pant af hertug Valdemar 3. 1351:
410.
Walstorp se Detlev.
Warberg se Herman.
Warendorp se Henneke, Herman, Johan og
Wedekin.
Waren se Henneke.
Vartislav: 1. V. 4., forhen hertug af Pommern
(-Wolgast). 1350: 280, 281, 327. — 2. V.
5., hertug af Pommern (-Wolgast). 1349:
238?. 1350: 280, 281, 286, 327. 1351:
454*
Wedege Buggenhagen, pommersk ridder,
hertugerne af Pommerns råd. 1351: 454.
Wedekin: 1. W. v. Osten, broder til Albert
v. Osten. 1348: 30. — 2. W. Warendorp,
broder til biskop Henrik af Slesvig. 1350:
329Wedel se Hasse, Hasse v. Uchtenhagen, Hen
ning og Johan.
Vendelbo se Peder.
Vendele Smed, betænkes i biskop Jakobs
testamente. 1350: 285.
Wensin se Detlev.
Werle se Bernhard og Nicolaus, fyrster af
Werle.
Werner: 1. W., præst ved St. Olufs kirke i
Roskilde. 1350: 285. — 2. W., præst i
Petersdorf. 1348: 15. — 3. W., guldsmed,
afdød, Tel se. 1349: 184.
Westensee se Busche, Henrik (Bredehenrik)
og Markvard.
Vesterstad se Niels.
Westfal se Henneke.
Vetta se Henneke.
Veysan se Johan.
Wickede se Herman.
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Widolf Friis, borger i Odense. 1348: 16.
Vieregge se Didrik.
Vifhusen se Didrik.
Wildberch se Godskalk.
Vilhelm: 1. V. 5., hertug af Bayern, greve
af Holland. 1352: 595, 596. — 2. V. Kappelgård, kannik i København. 1349: 203.
— 3. V. v. Bombrecht, brandenburgsk
ridder. 1349: 211. 1350: 244.
Wilken: 1. W. Gruwel, slutter forlig med
Markvard v. Westensee. 1348: 8, 55. —
2. W. Reygher, broder til Andreas Reygher. 1350: 248. — 3. W. Skytte, broder til
Herman Skytte. 1351: 415. — 4. W. v.
Vreden, broder til Bernhard og Gerhard
v. Vreden. 1352: 543. — 5. W., søn af
Andreas Reygher. 1350: 248.
William: 1. W. Alotesson fra Ruswarp. 1352:
594. — 2. W. atte Bakehouse, anklages for
røveri af strandingsgods. 1352: 594. — 3.
W. Basset, får bemyndigelse af kong Ed
vard 3. 1352: 594. — 4. W. Grulle, an
klages for røveri af strandingsgods. 1352:
594. — 5. W. Malewayn fra Boston. 1352:
594- — 6* W. atte Sandeshende, anklages
for røveri af strandingsgods. 1352: 594.
— 7. W. Skynner, anklages for røveri af
strandingsgods. 1352: 594.
Vind se Esger.
Wisch se Otto.
Wischmann se Markvard.
Witte: 1. Witte Ivan Krummedige, holstensk
væbner. 1351: 424. — 2. W. Make, hol
stensk væbner 1348: 34.
Witte se Didrik, Johan.
Wittekop se Henneke Krummedige.
Wittenborg se Johan.
Vitzen se Arnold.
Vladislav, hertug af Dobrzyn. 1350: 284.
Wobbelkow se Henneke.
Vogn: 1. V. Jorindsen, fæster i Ejersted.
1350: 274. — 2. V. Nielsen, hertug Val
demar 3.s justitiar. 1348:46. — 3. V. Peder
sen, på Thy bygdeting. 1348: 74.
Vogn se Asser.
Vogt se Detlev, Henrik, Meinrik og Otto,
de Wolbeke se Johannes.
Wold se Henneke.
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Volrad—ö Hingen

Volrad: 1. V., biskop af Ratzeburg. 1348:
73. 1350: 277, 288. 1352: 564- — 2. V.,
provst i Bützow. 1352: 555.
Volvid Lütjenburg, også kaldet Hudekoper,
klerk i Lübeck. 1352: 563.
Worp se Godfred.
Vorrad se Bertram.
Wrangell se Roger.
Vreden se Bernhard, Gerhard, Henneke, Hen
rik og Wilken.
Vrese se Henrik.
Wreen se Johan.
Wulf: 1. W. Pogwisch, holstensk væbner.
1348: 40, 41. — 2. W. Smalsted, sælger
gods til Klaus Spliet. 1351: 443. — 3. W.,
søn af Sigfred v. Sehested. 1351: 499.
Wulf se Gerike.
Værkmester se Jens.

Y
Ülzen se Lucius, Tideman og Leonhard
Ylzenn.
Ystad se Jens.

Z
Zabel se Hartvig.
Zundergheld se Herman.

0
Øde, fæster i Öremölla. 1348: 59.
Ødolf Unga, rådmand og borger i Söderköping. 1349: 128.
Ølrik af Kastrup. 1351: 513.
Østen se Tyge.
öttingen se Frederik og Ludvig.

STEDNAVNEREGISTER
A og A
Å (Ostergotland, Sverige): 128.
Åbo (Finland): 18, 311, 458, 573.
Åby (Skåne, hvor?): 503.
Aachen (Tyskland): 494.
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Broby, V.- (Alsted h., Sorø a.): 507.
Broby, V. (S. Åsbo h., Skåne): 395.
Brorup (nu Brorupgård, Slagelse h., Sorø a.):
549«
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Bråknardd (Jårrestads h., Skåne): 159.
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203.
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262, 264.
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399, 401, 590.
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G
Carpentras (Frankrig): 286.
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Cassubien (Pommern): 239.
Czersk (Polen): 284.

D
Dacia se Danmark.
Dala (Sverige): 18.
Dalby kloster (Torna h., Skåne): 261, 340,
488.
Dalby (Bjerge h., Odense a.): 63, 64.
Daler (Tønder h., Tønder a.): 129.
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63, 64,65, 289, 415,471, 545.
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Ellinge (Harjagers h., Skåne): 189.
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Everlov (Torna h., Skåne): 140.
Everod (Gårds h., Skåne): 599.
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Fakse (Fakse h., Præstø a.): 106.
Fakse h. (Præstø a.): 106, 474, 475.
Falster (Maribo a.): 106, 108, 496.
Falsterbo (Skytts h., Skåne): 269, 526, 527,
528, 529, 610 — Fed: 269, 528, 529 —
Kirker og kirkegårde: 528, 529 — Travegade: 529 — Åhusleje: 527 — Mønboleje:
527Fangel (Odense h., Odense a.): 113.
Farhult (Fårs h., Skåne): 408.
Fårup (Ribe h., Ribe a.): 45, 419, 567.
Fårup Holm (Ribe h., Ribe a.): 567.
Fårup, N.- (Ribe h., Ribe a.): 584.
Fårup, S.- (Ribe h., Ribe a.): 332.
Faurås (Faurås h., Halland): 539.
Favrby, Store (Fakse h., Præstø a.): 106.
Feide (Ginding h., Ringkøbing a.): 198.
Femern (Tyskland): 15, 77, 132.
Fjelie (Torna h., Skåne): 309.
Fjåre h. (Halland): 540.
Fjårestad (Luggude h., Skåne): 139.
Flakkebjerg h. (Sorø a.): 123, 260, 285.
Flandern (Belgien): 329, 403, 481.
Flarup (Strukstrup h., Sdrj.): 186.
Flekkeby (Hiitten h., Sdrj.): 424.
Flensted (Gern h., Skanderborg a.): 226.
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Flinterup—Görslöv

Flinterup, Alsted- (Alsted h., Sorø a.): 516.
Flædinge (nu Flengemark ved Roskilde): 52,
298.
Flødstrup (Vindinge h., Svendborg a.): 63,
64.
Fogdarod (Frosta h., Skåne): 180, 181, 304.
Forlev (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 370.
Forsinge (Ars h., Holbæk a.): 100.
Frankerup (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 106.
Fregerslev (Hjelmslev h., Skanderborg a.):
370Fridlevstad (Medelstads h., Blekinge): 158.
Friedland (Tyskland): 296, 297.
Frosta h. (Skåne): 180, 181, 304, 420, 447,
498, 5°4> 536, 576.
Frågnagolen (sø i Sillhdvda s, Medelstads h.,
Blekinge): 158.
Frotuna (Sverige): 481.
Fulltofta (Frosta h., Skåne): 321, 447.
Fur (Medelstads h., Blekinge): 158.
Fyn: 40, 41, 42, 106, 138, 239A, 412, 510.
Fiirstenberg (Tyskland): 297.
Fårlov (O. Gdinge h., Skåne): 48.
Fårs h. (Skåne): 340.
Føns (Vends h., Odense a.): 63.

G
Gårdstånga, O. (Frosta h., Skåne): 59.
Gaddarod (Gårds h., Skåne): 5.
Gammelby (Svansø, Sdrj.): 326.
Gammelholm (Dronninglund h., Hjørring
a.): 272.
Gamtofte (Båg h., Odense a.): 63, 64.
Ganløse (Ølstykke h., Frb. a.): 260.
Gartz (Tyskland): 213.
Gedser (Falster S. h., Maribo a.): 141.
Geestrup (N. Rangstrup h., Haderslev a.):
46.
Gellen (sydlige del af øen Hiddensee, Tysk
land) : 174.
Gentofte (Sokkelund h., Kbh.s a.): 137.
Genua (Italien): 73.
Gerlev (Slagelse h., Sorø a.): 197.
Gerlev h. (Randers a.): 62.
Gern h. (Skanderborg a.): 295.
Gerum (Horns h., Hjørring a.): 274.
Gesing (Hviding h.. Tønder a.): 292.
Gestmølle (Skast h., Ribe a.): 567.

Gierslev (Løve h., Holbæk a.): 191, 192.
Ginding h. (Ringkøbing a.): 198.
Gislinge (Tuse h., Holbæk a.): 102.
Give (Nørvang h., Vejle a.): 262.
Glenstrup kloster (Nørhald h., Randers a.):
230.
Glimåkra (ö Göinge h., Skåne): 159.
Glostrup (Smørum h., Kbh.s a.): 525.
Glud (Bjerge h., Vejle a.): 227.
Glumsø (Tybjerg h., Præstø a.): 446.
Gnoien (Mecklenburg): 280, 281.
Goslar (Tyskland): 287.
Gotland (Sverige): 533.
Gottorp (Sdrj.): 374A.
Gransee (Tyskland): 245.
Granslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 406.
Grensten (Middelsom h., Viborg a.): 117,
126.
Grevesmühlen (Mecklenburg): 161.
Grevie (Bara h. Skåne): 159.
Grevie, Mellan- (Oxie h., Skåne): 159.
Grimmelstrup, N.- (Falsters N. h., Maribo
a): 496.
Grimstrup (Skast h., Ribe a.): 567.
Grindløse (Skam h., Odense a.): 273.
Grosstimmendorf (Holsten): 455.
Grumby (Strukstrup h., Sdrj.): 376.
Grånna (Sverige): 18, 583.
Græsted (Holbo h., Frb. a.): 514.
Grønholt (Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 60.
Grønning (Nørre h., Viborg a.): 237.
Grønsund (farvand mellem Falster og Møn):
381.
Gudme (Gudme h., Svendborg a.): 63.
Gullarp (Onsjö h., Skåne): 189.
Gummarp (Frosta h., Skåne): 452.
Gunderslevholm (0. Flakkebjerg h., Sorø a.):
355, 356.
Gundsølille (Sømme h., Kbh.s a.): 351.
Gundsømagle (Sømme h., Kbh.s a.): 285.
Gylling (Hads h., Århus a.): 521.
Güstrow (Mecklenburg-Schwerin): 435.
Gyurthelykke (forsv. bebyggelse i Ivetofta s.,
Villands h., Skåne): 472.
Gårds h. (Skåne): 95, 167, 178, 560, 599.
Göinge h. (Skåne): 95, 309 (!).
Gørding h. (Ribe a.): 31.
Görslöv (Bara h., Skåne): 167, 178, 201. 321.

Gøs — Hope
Gøs, S.- h. (Sdrj.): 566.
Gotaland (Sverige): 572.
Gøteby (Hiitten h., Sdrj.): 424.
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Haag (Holland): 595, 596.
Hårby (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 370,
371Haglosa (Skytts h., Skåne): 308.
Hakestad (Faurås h., Halland): 473.
Hald se Ålum.
Halland: 26, 106, 163, 171, 176, 177, 207,
217, 285, 352, 483, 528, 529.
Hallenslev (Løve h., Holbæk a.): 192.
Halmstad (Halland): 317.
Halmstad (Luggude h., Skåne): 392.
Halsnæs (Strø h., Frb. a.): 285.
Hamar (Norge): 146.
Hamburg (Tyskland): 73, 77, 150, 277, 279,
374A> 396, 531, 555. 559. 563Hammarlov (Skytts h., Skåne): 48.
Hammard (Vårmland, Sverige): 539.
Hammelmose (Børglum h., Hjørring a.):
270.
Hammer (Hammer h., Præstø a.): 493.
Hammer h. (Præstø a.): 106, 189, 360, 362,
5i 1Hanseberg (Tyskland): 463.
Hansestæderne, ciuitates maritane, Wendeschen steden: 527, 533.
Haraldsted (Ringsted h., Sorø a.): 493.
Harbo bygdeting (Ringkøbing a.): 319.
Hardeberga (Torna h., Skåne): 44.
Harlosa (Frosta h., Skåne): 313, 314, 315,
452.
Harlosatorp (nu under Hjularod, Frosta h.,
Skåne): 313, 315.
Harplinge (Halmstad h., Halland): 207, 208.
*Harride (hvor?): 604.
Harrien (Estland): 291.
Harsyssel (Ringkøbing a.): 388, 567.
Hasseris (Hornum h., Ålborg a.): 93.
Hassing h. (Thisted a.): 74.
Hassle (Onsjd h., Skåne): 438, 439.
Hastrup (Bjæverskov h., Præstø a.): 285, 525.
Haverkampe (forsv. bebyggelse, Kosel s.,
Hiitten h., Sdrj.): 424.
He (Hing h., Ringkøbing a.): 319.
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Heberg (Årstad h., Halland): 590.
Hedegård (Ribe h., Ribe a.): 567.
Hejninge (Slagelse h., Sorø a.): 97, 98.
Helbæk (forsv. bebyggelse, Sahl s., Houlbjerg h., Viborg a.): 66, 94.
Helsingborg (Skåne): 10, 11, 12, 13, 14, 133.
344. 473. 477. 479. 480, 481, 529, 554. 577
— Dominikanerne: 392.
Helsingør (Frb. a.): 380.
Herfølge (Bjæverskov h., Præstø a.): 525.
Herlev, N.- (Lynge-Frb. h., Frb. a.): 587.
Herrested (Vindinge h., Svendborg a.): 63,
64.
Herringe (Sallinge h., Svendborg a.): 63, 64.
Herslev (Sømme h., Kbh.s a.): 106.
Herstedvester (Smørum h., Kbh.s a.): 525.
Hertesburg (forsv. bebyggelse ved Prerow,
Forpommern): 327.
Hessel (Slogs h., Tønder a.): 187.
Hesselby (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 101.
Hesselskov (forsv. bebyggelse, Houlbjerg h.,
Viborg a.): 406.
Hiddensee, Hyddense (Rügen): 70, 482.
Hildesheim (Tyskland): 87, 287.
Himmelev (Sømme h., Kbh.s a.): 285.
Hindsgavl (Vends h., Odense a.): 40, 41, 42.
Hjelmsølille (Tybjerg h., Præstø a.): 391.
Hjortholm (forsv. borg, Kongens Lyngby s.,
Sokkelund h., Kbh.s a.): 124.
Hjortlund (Ribe h., Ribe a.): 567.
Hjularöd (Frosta h., Skåne): 313, 315.
Hjärup (Bara h., Skåne): 201.
Holbæk (Holbæk a.): 285, 352.
Holløse (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 356.
Holm (Houlbjerg h., Viborg a.): 406.
Holm (Hütten h., Sdrj.): 424.
Holm (lokalitet ved Falsterbo): 527.
♦Holm (Jylland): 227.
Holm se Slesvig Johannes kloster.
Holmby (Frosta h.): 538 (indledning i Dipi.
Dan.).
Holme (Ning h., Århus a.): 271.
Holmsjö (Medelstads h., Blekinge): 158.
Holmsjöbäcken (vandløb i Medelstads h.,
Blekinge): 158.
Holstebro (Ringkøbing a.): 319.
Holsten: 8.
Hope (lokalitet ved Skanør): 527.
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Horns h. (Frb. a.): 106.
Houlbjerg h. (Viborg a.): 406.
Hov (Onsild h., Randers): 230.
Hovby (Fakse h., Præstø a.): 106.
Hovedø kloster (Norge): 218, 219, 220, 221,
464, 465, 548.
Humlarp (S. Åsbo h., Skåne): 590.
Hundborg (Hundborg h., Thisted a.): 74.
Hundstrup (Sallinge h., Svendborg a.) 163.
Hunneberga (Frosta h., Skåne): 159.
Husum (nu Husumgård, Nørhald h., Ran
ders a.): 230.
Hvetbo h. (Hjørring a.): 274.
Hviding h. (Tønder a.): 410.
Hvorslev (Houlbjerg h., Viborg a.): 7.
Hyby (Bara h., Skåne): 164, 165, 325, 392,
4O5Hygum (Vandfuld h., Ringkøbing a.): 522.
Hyllie (Oxie h., Skåne): 325.
Hyllinge Vester (forsv. bebyggelse i Horns
h.?, Frb. a.): 106.
Håggenås (Frosta h., Skåne): 447.
Håglinge (V. Gdinge h., Skåne): 95.
Hållstorp (Ronnebergs h., Skåne): 159.
Hårslov (Ronnebergs h., Skåne): 139.
Håsslehult (Frosta h., Skåne): 159.
Hdgestorp (Onsjd h., Skåne): 409.
Hogserod (Frosta h., Skåne): 181, 199, 200.
Højby (Ods h., Holbæk a.): 122.
Højstrup (Dronninglund h., Hjørring a.):
272.
Hodr (Frosta h., Skåne): 180, 181, 304, 498,

5O4-

I
Igelosa (Torna h., Skåne): 407.
Ingermanlændingerne (Estland): 398.
Ingslev (Vends h., Odense a.): 63.
Inlag (Fjåre h., Halland): 540.
Ishøj (Smørum h., Kbh.s a.): 196.
Italien: 251.
Ivetofta (Villands h., Skåne): 472.

J
Janderup (V. Home h., Ribe a.): 262.
Jenstrup (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 516,
525Jerne (Skast h., Ribe a.): 265.

Jernkærmark (ved Ribe, Ribe a.): 567.
Jernløse, S.- (Merløse h., Holbæk a.): 328.
Jerstrup (Skam h., Odense a.): 510.
Jordløse (Sallinge h., Svendborg a.): 63.
Jylland: 40, 41, 106.
Jårnmdlle (Himle h., Halland): 473.
Jonkoping (Sverige): 403.
Jørlunde h. (nu Ølstykke h., Frb. a.): 500.
Jørslev (Fakse h., Præstø a.): 106.
K
Kågerod (Luggude h., Skåne): 392.
Kagstrup (Tybjerg h., Præstø a.): 361.
Kalmar (Sverige): 458, 459.
Kalundborg (Holbæk a.): 270, 345, 379, 462.
Kalvslund h. (Haderslev a.): 45, 419, 584.
Kalø (0. Lisbjerg h., Randers a.): 40, 41.
Kammin (Pommern): 214, 435, 454.
Kampen (Holland): 35, 173, 216, 293, 529,
533Karaby (Harjagers h., Skåne): 159.
Karelerne (Finland): 398.
Karslunde (Tune h., Kbh.s a.): 307.
Karlstrup (Tune h., Kbh.s a.): 307.
Karstad (Villands h., Skåne): 270.
Karstorp (O. Gdinge h., Skåne): 159.
Kasmark (Svansø, Sdrj.): 523.
Kastelev (Hammer h., Præstø a.): 189, 362.
Kastrup (Hammer h., Præstø a.): 513.
Keldebæk (Ugle h., Sdrj.) se Niels Jensen af
Keldebæk.
Kerteminde (Odense a,): 339.
Kiel (Holsten): 179.
Kimmerslev (Ramsø h., Kbh.s a.): 116.
Kirkeby (Sunds h., Svendborg a.): 63.
Klagstorp (Bara h. eller Vemmenhogs h.,
Skåne): 118.
Klattrup (Hjørring eller Ålborg a.): 93.
Klemmenstrup (Bjæverskov h., Præstø a.):
525Klingstrup (Sunds h., Svendborg a.): 460.
Klinte (Skam h., Odense a.): 63.
Kodallund (Nim h., Skanderborg a.): 74.
Kolberg (Pommern): 290, 349, 533.
Kolding, Koldingge (Vejle a.): 40, 41, 306.
Kongsted (Fakse h., Præstø a.): 525.
Kornbæk (Als S. h., Sønderborg a.): 267.
Kummelby (Ostergotland, Sverige): 128.

K und by—Lund
Kundby (Tuse h., Holbæk a.): 102.
Kunderslev (forsv. bebyggelse, Horns h.,
Frb. a.): 106.
Kvanløse (Merløse h., Holbæk a.): 461, 462.
Kvarnby (Oxie h., Skåne): 159.
Kviinge (ö. Göinge h., Skåne): 44.
Kvistofta (Luggude h., Skåne): 392.
Kvärlöv (Torna eller Harjagers h., Skåne):
59°Kværndrup (Sunds h., Svendborg a.): 63.
Kyndby (Horns h., Frb. a.): 285.
Kyse (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 518, 611.
Käglinge (Oxie h., Skåne): 263.
Källstorp (Vemmenhögs h., Skåne): 316.
Kærby (Skovby h., Odense a.): 385.
Kärrstorp, V. (Oxie h., Skåne): 325.
Kärsstorp, ö. (Färs h., Skåne): 340.
København: 8, 22, 43, 137, 141, 172, 184,
194, 203, 232, 251, 275, 282, 285, 301, 344,
345, 485, 585 — Franciskanerne: 285 —
Kirker: 137, 301, 485, 486, 585.
Køge, GI. (Kbh.s a.): 525.
Køge (Kbh.s a.): 29, 382.
Köinge (Faurås h., Halland): 473.
Köln (Tyskland): 494, 563.
Kølstrup (Bjerge h., Odense a.): 562, 569.
Königsberg (Brandenburg, Tyskland): 210.
Köpinge, Lilla (Herrestads h., Skåne): 49.
Köpinge, Stora (Herrestads h., Skåne): 49.
Köpsgärde (Himle h., Halland): 473.

L
Långarod (Fårs h., Skåne): 408.
Låsby (Gern h., Skanderborg a.): 92.
Landkirchen (Femern, Tyskland): 77.
Landsberg, Neu- (Tyskland): 211.
Landsgrav (Slagelse h., Sorø a.): 500.
Langfredag, Fredagh (ager i Fårup s., Ribe
h., Ribe a.): 45.
Langeland, Langland (0, Svendborg a.): 462.
Langtoft (ager, Asserballe s., Als S. h., Søn
derborg a.): 267.
*Lathæmark, Lacchemarcke, Lodemarck
(Mønbo h., Præstø a.): 363, 364.
Lausitz (Tyskland): 286.
Lavenitz (Rügen): 76.
Lebus (Tyskland): 286.
Lejre (Volborg h., Kbh.s a.): 106.
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Lekaremåla (S. More h., Sverige): 158.
Lellinge (Bjæverskov h., Præstø a.): 285.
Lidingo (Sverige) : 170.
Liège (Belgien): 494.
Lille h. (nu del af Smørum h., Kbh.s a.) : 196.
Lillô (Gårds h., Skåne): 341.
Linde (Nørhald h., Randers a.): 260.
Linde, Store (Fakse h., Præstø a.) : 106.
Linderås (Sverige) : 311.
Linkôping (Sverige): 18, 128, 142, 143, 147,
217, 288, 403, 458, 464, 465, 484, 588.
Livland: 10.
Ljungby (nu Trolle-Ljungby, Villands h.,
Skåne): 313, 315.
Lockarp (Oxie h., Skåne) : 340.
Lodemarck se Lathæmark.
Lofta (Sverige) :31t.
Loitz (Forpommern) : 327.
Lolland (Maribo a.) : 106, 344.
Lombez (Frankrig) : 530.
Lowicz (Polen) : 284.
Lov (Hammer h., Præstø a.) : 75, 106.
Luderup (forsv. bebyggelse, Rislev s., Ty
bjerg h., Præstø a.) : 106.
Ludgo (Sodermanland, Sverige): 18.
Lund (Nim h., Skanderborg a.) : 373.
Lund (Skåne): 54, 59, 61, 81, 139, 159, 162,
167, 168, 178, 201, 261, 263, 308, 316, 320,
321, 333» 34°, 39°» 395» 399» 400» 4°!» 4°7»
416, 452, 481, 483, 538, 544, 558, 590. —
Allehelgens kloster: 261, 263, 340, 590. —
By og borgere: 6, 19, 50, 54, 80, 82, 83,
147» 159» 195» 201, 397, 403, 416, 417, 530,
532, 544. — Cellerarius: 50, 139, 201. —
St. Clemens kirke: 263. — Dekan: 49, 159,
343, 487. — Dominikanerne: 261, 263, 320,
340, 590. — Domkirke, kapitel og kanniker:
18, 21, 50, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 81, 128,
139, 140, 142, 143, 144, 159, 162, 167, 168,
178, 201, 263, 270, 287, 288, 308, 313,
316, 320, 321, 336, 340, 343, 348, 390,
395» 397» 399» 400» 407» 409» 435» 452, 481,
483, 487, 488, 532, 536, 538, 544, 552, 558,
565» 573» 5^8, 590. — Franciskanere: 263,
320, 340, 392, 590. — Helligåndshus: 590.
— Helligåndskirke: 263. — Helligkors
kirke: 263. — St. Jakobs kirke: 263. — St.
Johannes kirke: 263. — St. Johannes
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kapel: 333. — Kantor: 140, 159, 400, 401,
407, 439, 590. — Kapitelhus: 159. — Kirke
(uvis): 263. — Kirkeprovins: 6, 19, 80, 82,
83, 403, 437, 530, 578. — Lundegård: 178,
348. — St. Maria Maior kirke: 263. —
St. Maria Minor kirke: 54. — St. Mikkels
kirke: 54, 201, 340. — St. Mogens kirke:
54, 263, 320. — St. Mortens kirke: 263.
— Møntmester: 81. — Nonnekloster: 263,
34°, 590. — St. Olufs kirke: 263. — St.
Peders kirke i Bredegade: 263. — Lille St.
Peders kirke: 263. — St. Povls kirke: 263,
590. — Provst: 435, 487, 488. — Spedalsk
huset: 263, 320, 590. — Stift: 6, 19, 38, 39,
80, 82, 83, 133, 144, 147, 168, 195, 403,
409,435» 487» 488,489» 490» 530,572,578. —
St. Thomas kirke: 263, 316. — St. Trinita
tis kirke: 263. — Ærkebiskop: 5, 10, 19,
58, 59, 61, 70, 81, 84, 95, 119, 139, 142,
143, 147, 148, 157, 159, 162, 164, 165, 167,
168, 178, 185, 201, 206, 218, 220, 242, 262,
263, 285, 294, 308, 316, 320, 321, 340, 347,
348, 395» 398, 399» 4°°» 4O1» 4°7» 4^8, 409,
420, 421, 431, 435, 452, 458, 469, 481, 484,
487» 488, 489, 490, 527, 532, 558, 576, 590.
— Ærkedegn: 148, 159, 261, 590.
Lunde (Lunde h., Odense a.): 63, 64.
Lundsgård (forsv. bebyggelse i Eketånga,
Söndrum s., Halmstad h., Halland): 207.
Lundtofte (Sokkelund h., Kbh.s a.): 60.
Lundumskov (Vore h., Skanderborg a.): 225.
Luderup (forsv. bebyggelse, Rislev s., Ty
bjerg h., Præstø a.): 106.
Lübeck (Tyskland): 1, 8, 55, 135, 176, 177,
184, 248, 249, 250, 258, 259, 280, 281,
329, 339, 349, 379, 417, 418, 455, 481, 527,
533, 582, 506. — Biskop: 1, 396, 449, 457,
467, 563, 602. — Borgmester, råd, by og
borgere: 8, 9, 34, 55, 176, 177, 184, 212,
247, 258, 259, 305, 334, 342, 343, 350, 381,
383, 387, 404, 416, 422, 425, 436, 455, 526,
527,528, 533, 557, 568, 579, 580, 581, 582.
— Dekan: 151, 154, 156. — Dominikanere:
450 (note). — Domkirke, kapitel og kan
niker: 144, 276, 278, 287, 290, 435, 450,
457» 563» 564» 573- — Franciskanere: 135,
450 (note). — St. Johannes kloster: 455.
— Skatmester: 151, 154, 156.

Lüchow (Tyskland): 153.
Lyndelse (Lyndelse, N.-, Åsum h., Odense a.
el. Lyndelse, Sandhol ts-, Sallinge h.,
Svendborg a.) : 63, 64.
Lynderup (Rinds h., Viborg a.) : 228.
Lüneburg (Tyskland) : 87.
Lyngby, Kongens (Sokkelund h., Kbh.s a.) :
60.
Lyngby (nu Lyngbygård, V. Flakkebjerg h.,
Sorø a.) : 123.
Lynge h. (nu Lynge-Frb. og Lynge-Kronborg h., Frb. a.): 52, 232.
Lyngsjô (Gårds h., Skåne) : 348 (indledning i
Dipi. Dan.).
Lyse kloster (Norge) : 548.
Læghafen (skelmærke i Medelstads h., Blekinge): 158.
Lø h. (Tønder a.) : 51, 127.
Løgum kloster (Lø h., Tønder a.): 46, 51,
129, 187, 423.
Løgum, N.- (Lø h., Tønder a.): 127.
Løjstrup (Galten h., Randers a.): 519.
Løjtved (Lø h., Tønder a.) : 51.
Lønholt (Lynge-Kronborg h., Frb. a.) : 60.
♦Løun (Jylland) : 372.
Løve h. (Holbæk a.) : 285, 549.
Lovsmåla, Petersløvsmåla (Gullabo s.. More
h., Sverige): 158.

M
Maaslev (Svansø, Sdrj.) : 175.
Mainz (Tyskland) : 547.
Mallorca (0, Spanien): 6, 19.
Malmø (Skåne): 18, 128, 136, 164, 183, 184
(Ellenboghen (eller Albuen, Lollands s.
h.?)), 256, 331, 395, 405, 492, 532. —
Borgmester, rådmænd og borgere: 183,
322, 331, 492. — Byting: 256, 331. — Hr.
Jens Uffesens ladegård: 164. — Kirken:
164, 395. — Skagemands ladegård: 397,
532. — Stenhusgård: 164. — Søen: 136. —
Torvet: 164. — Østergade: 136.
Mal ton (England) : 594.
Marienburg (ved Danzig) : 291.
Markie (Skytts h., Skåne) : 409.
Mejrup (Hjerm h., Ringkøbing a.): 319.
Melby (Skovby h., Odense a.) : 63, 64.
Mellby, S. (Albo h., Skåne) : 435.

Mens trup — Plön
Menstrup (0. Flakkebjerg h., Sorø): 516,
525Mern, S. — (Bårse h., Præstø a.): 30.
Mesing (Hjelmslev h., Skanderborg a.): 370.
Middelsom h. (Viborg a.): 117, 126.
Mjövik (Medelstads h., Blekinge): 451.
♦Mulwick (hvor?): 235.
Musse h. (Maribo a.): 478.
*Musthusæ (Skåne): 118.
Møløkke (eng i S.- Fårup, Ribe h., Ribe a.):
332.
Møn (Præstø a.): 106, 285, 363.
Mønboleje se Falsterbo.
Møns klint (Mønbo h., Præstø a.): 174.
More (Sverige): 158.
N
Nakskov (Maribo a.): 425.
Narva (Estland): 336.
Narveryd (Östergötland, Sverige): 554.
Naumburg (Tyskland): 535, 541, 547.
Nebbe (Holmans h., Vejle a.): 40, 41.
Neble Torp (Hammer h., Præstø a.): 353,
354’
Neuhausen (ved Worms, Tyskland): 495.
Neumarkt: 541, 542.
Neumünster-Bordesholm (Holsten): 443.
Nidaros (nu Trondheim, Norge): 6, 19, 80,
82, 83, 195, 398, 403, 530.
Ning h. (Århus a.): 271.
Nonnebjerg (Odense, Odense a): 545.
Norge: 6, 19, 20, 25, 80, 82, 83, 85, 195,
217, 403, 458, 459, 464, 485, 527, 530,
572, 581, 588.
Norrvidinge (Harjagers h., Skåne): 590.
Novgorod (Rusland): 526, 527.
Nyborg (Svendborg a): 40, 41, 157, 239 A,
412, 600.
Nyholm (Dronninglund h., Hjørring a.):
274.
Nykvæm (forsv. mølle, i Åby, Skåne): 503.
Nykøbing (Maribo a.): 108, 283, 434.
Nykøbing (Holbæk a.): 122.
Nürnberg (Tyskland): 244.
Næs (Hammer h., Præstø a.): 512.
Næsby (Tybjerg h., Præstø a.): 501.
Näsbyholm (Vemmenhögs h., Skåne): 164,
165, 201, 405.
3. Række III. —28
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Næsbyhoved (Odense h., Odense a.): 239 A.
Nåset (Sodermanland, Sverige): 451.
Næstved (Præstø a.): 22, 90, 222, 285, 353,
354, 355, 356, 505, 506, 603.
Nåttraby (Medelstads h., Blekinge): 451.
Nobbelov, Kalis- (Onsjd h.): 538.
Nørrehalland se Halland.
Nørrejylland: 60.
O
Od (nu Odsgårde, Middelsom h., Viborg a.):
117, 126.
Odense (Odense a.): 16, 63, 64, 65, 138, 209,
415, 418, 460, 543, 592, 602, 614. — Biskop:
15, 83, 64, 65, 70, 119, 157, 188, 209, 219,
239 A, 267, 276, 277, 470, 471. — Byting:
593. — Dominikanere: 16, 460, 602. —
Foged: 593. — Franciskanere: 460, 602.
— St. Knuds kloster: 16, 63, 64, 111, 112,
113, 188, 209, 276, 277, 471, 614. — Prior:
65. — Provst: 63, 64, 471. — Skolemester:
119. — Stift: 37, 77, 188, 276, 278, 468,
470, 471Oksby (V. Horne h., Ribe a.): 262.
Olmiitz (Czekoslovakiet): 542, 547, 598.
Olstrup (Fakse h., Præstø a.): 525.
Olstrup, Karise- (Fakse h., Præstø a.): 474,
475, 476.
Onsjd (Halmstad h., Halland): 207.
Onsjd h. (Skåne): 409, 438, 439, 442, 576.
Ordrup (Volborg h., Kbh.s a.): 123.
Ormslev (Ning h., Århus a.): 520.
Orte (Båg h., Odense a.): 63.
Oslo (Norge): 145, 146, 464, 465.
Ottarp (Luggude h., Skåne): 392.
Ovdal (Gern h., Skanderborg a.): 92.
Oxie h. (Skåne): 61, 190, 263, 321, 399, 400,
401, 407.
P
Parchim (Tyskland): 555.
Paris (Frankrig): 571.
Pederstrup (Hammer h., Præstø a.): 106.
Pernau (Livland): 533.
Petersdorf (Femern, Tyskland): 15.
Petersløvsmåla se Lovsmåla.
Plock (Polen): 284.
Plon (Holsten): 600.

Poitiers — Rostock

434

Poitiers (Frankrig): 564.
Polen: 284, 286, 290.
Pommern: 238, 239.
Prag (Czekoslovakiet): 257, 258, 305, 535,
537, 542, 547Prag-Weissengrad (Czekoslovakiet): 537.
Preetz (Holsten): 259.
Preussen: 533.
Priwall (Tyskland): 121.
Puthgård (forsv. gd., Yding s., Vore h.,
Skanderborg a.): 519.
Puy, Le (Frankrig): 553.
Pyritz (Tyskland): 214.
Pærsbybol (forsv. gd., i Vejlebytorp, Horns
h., Frb. a.): 106.
R

Råby, Lilla (Torna h.. Skåne): 407.
Råby, Stora (Torna h., Skåne): 407.
Rårise (Bjæverskov h., Præstø a.): 511.
Råsted (Støvring h., Randers a.): 230.
Rackeby kloster (= Gudhem kloster, Skara
stift, Sverige): 307.
Radstrup (Bjerge h., Odense a.): 96.
Raklev (Ars h., Holbæk a.): 47, 270, 299.
Rambin (Riigen): 76.
Ramlosa (Luggude h., Skåne): 139.
Ramsø h. (Kbh.s a.): 505.
Randers (Randers a.): 393, 404, 422, 425.
Randers Bro (Randers a.): 393.
Rangstrup, S.- h. (Åbenrå a.): 46.
Ratzeburg (Lauenburg): 73, 277, 279, 288,
564Reerslev (Tune h., Kbh.s a.): 169, 196, 240.
♦Regby (Volborg h., Kbh.s a.): 234.
Reval (Estland): 176, 336, 533, 573, 578.
Ribe (Ribe a.): 31, 125, 264, 265, 266, 268,
306, 323, 332, 384, 567. — Åen: 402. —
Biskop: 70, 125, 129, 157, 182, 204, 255,
262, 264, 265, 266, 319, 388, 567. — Borg
mester, by og borgere: 45, 193, 306, 332,
374, 402, 419, 436, 497, 567, 584, 597. —
Byting: 402, 497, 597. — Dam: 402. —
Domkirke, kapitel og kanniker: 167, 255,
262, 264, 265, 266, 292, 306, 319, 323,
332, 388, 494, 497, 567, 597. — Fiskergade:
375- — Grønnegade: 374, 497, 597. —
Ippegade: 306. — Nonner: 265. — St.

Peders kirke: 266. — Skrædder- og overskærerlav: 193. — Stenport: 402. — Ærkedegn: 264.
Ribnitz (Mecklenburg-Schwerin): 280, 281.
Riga (Letland): 333, 448, 479, 533, 568.
Ringsted (Sorø a.): 106, 197.
Rinkaby (Villands h., Skåne): 390.
Rise h. (Åbenrå a.): 502.
Ritzerow (Tyskland): 34.
Rode (Fakse h., Præstø a.): 106.
Rollerup (forsv. gd., St. Peders lands., Sla
gelse h., Sorø a.): 285.
Rom (Italien): 185, 289.
Roop (Letland): 568.
Rosholm (forsv. gd., Harring s., Hassing h.,
Thisted a.): 74.
Roskilde (Kbh.s a.): 52, 56, 57, 71, 123, 134,
240, 242, 248, 259, 260, 275, 282, 298,
301, 302, 310, 324, 328, 351, 391, 411, 440,
441, 467, 474, 475, 476, 500, 506, 589. —
Agnete kloster: 123, 285, 328, 391, 411,
467, 474, 475, 476. — Altre: 57, 60, 104,
169, 196, 240, 260, 589. — Biskop: 24, 38,
56,57,60,71,76,90, 103, 104, 124, 157,169,
240, 242, 260, 285, 333, 345, 351, 363, 461,
468, 469, 482, 485, 486, 493, 585, 589, 606,
607,608,609. — Borgmester, by og borgere:
17, 78, 196, 342, 351,440,441. — Clara
kloster: 52, 116, 134, 285, 298, 324. — St.
demens kirke: 52. — Dekan: 52, 56, 240,
285, 289, 310, 328, 589. — Dominikanere:
285, 352. — Domkirke, kapitel og kanniker:
24, 56,57,6o, 144, 169, 176, 177, 196, 240,
242, 260, 275, 282, 285, 301, 302, 308, 310,
316, 345, 35L 363, 367, 377, 409, 4", 440,
441, 461, 469, 485, 486, 500, 506, 552, 558,
572, 589,613. — Franciskanere: 285. — Frue
kloster: 285. — St. Jakobs kirke: 411. —
Kantor: 285, 345, 486. — Nonneklostrene:
259. — St. Olufs kirke og sogn: 275, 282,
285, 440, 441. — Provst: 60, 68, 116, 160,
240, 242, 285, 302, 310, 328, 391, 411, 469,
486, 500. — Spedalskhuset: 52, 248. — Stift:
12, 24, 70, 166, 461, 467, 482, 485, 493.
— »Toof«: 411. — Vindebode: 324. —
Ærkedegn: 169, 196, 240, 285.
Rostock (Mecklenburg-Schwerin): 78, 88,
114, 174, 175, 280, 281, 322, 330, 331,

Rostock— Skovlunde
453, 529, 543- — Burgwall: 543. — Fran
ciskanere: 453.
Rostrup (Hindsted h., Ålborg a.): 74.
Rougsø (Rougsø h., Randers a.): 601.
Rupkow (Pommern): 153.
Rusland: 398, 527.
Ruswarp (England): 594.
Rydaholm (Sverige): 18.
Ryde (Ginding h., Ringkøbing a.): 198.
Rye (Volborg h., Kbh.s a.): 360.
Rügen (Tyskland): 76, 327.
Rynkeby (Bjerge h., Odense a.): 562, 569.
Ryttern (Sverige): 18.
Räng (Skytts h., Skåne): 544, 552.
Ränneslöv (Höks h., Halland): 392.
Rødding (Rødding h., Viborg a.): 386.
Röinge (Frosta h., Skåne): 321.
Röinge (V. Göinge h., Skåne): 442.
Rømø (Højer h., Tønder a.): 69.
Rønnebæk (Hammer h., Præstø a.): 223, 357,
358.
Rørbæk (Musse h., Maribo a.): 478.
Rørbæk, Store (Ølstykke h., Frb. a.): 285.
Røttinge, Store (Bårse h., Præstø a.): 107.

S
Såby (Vore h., Skanderborg a.): 225.
Såby, V.- (Volborg h., Kbh.s a.): 52.
Sahl (Houlbjerg h., Viborg a.): 66.
Sale (Ginding h., Ringkøbing a.): 198.
Saleboda (Medelstads h., Blekinge): 158.
Sall (Houlbjerg h., Viborg a.): 406.
Sallerup, Ö. (Frosta h., Skåne): 340.
Sallinge h. (Svendborg a.): 40, 41.
Saltø (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 516, 517.
Saltøby (0. Flakkebjerg h., Sorø a.): 516.
Samsø (Holbæk a.): 352.
Sandby (Tuse h., Holbæk a.): 102.
Sandsend (England): 594.
Saracenerne: 83.
Sarepta (Libanon): 426, 535.
Saxtorp (Harjagers h., Skåne): 590.
Schiedam (Holland): 596.
Schweidnitz: 284.
Schwerin (Mecklenburg-Schwerin): 2, 77,
155, *5$, 276, 278, 290, 396, 456, 555,
573. — Grevskab: 434.
Schönfliess (Tyskland): 213.
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Schonrade (Tyskland): 215.
Selsø (Horns h., Frb. a.): 285.
Sennels (Hillerslev h., Thisted a.): 74.
Serridslev (forsv. bebyggelse under Kbh.):
345*
Sibbarp (Onsjd h., Skåne): 201.
Sigerslev (Stevns h., Præstø a.): 525.
Sigerslevøster (Strø h., Frb. a.): 52.
Siggamåla (Medelstads h., Blekinge): 158.
Silången (sø i S. More h., Sverige): 158.
Simmonegolen (sø i Medelstads h., Blekinge):
158.
Siseby (Svansø, Sdrj.): 499.
Sjunnamåla (Medelstads h., Blekinge): 158.
Sjælland: 47, 103, 106, 248, 260, 270, 285,
307, 462. — Landsting (se også Ringsted):
123, 328, 507, 575.
Sjovalla (Ostergotland, Sverige): 128, 336.
Skåne: 106, 140, 168, 216, 269,270,303,318,
349, 392, 403, 42i, 444, 459, 481, 508, 527,
528, 529, 530 (indledning i Dipi. Dan.), 533,
536, 568, 572,581,583, 594- — Landsting:
159, 164, 165, 314, 405, 538, 544. — Gælker: 314, 403, 583, 590.
Skårup (Skovby h., Odense a.): 385.
Skabersjd (Bara h., Skåne): 162, 164, 165,
201, 405, 409.
Skafterup (Skåne, hvor?): 44.
Skam h. (Odense a.): 273.
Skamby (Skam h., Odense a.): 63, 64, 235.
Skamstrup (Tuse h., Holbæk a.): 307.
Skanderborg (Skanderborg a.): 43.
Skanør (Skytts h., Skåne): 9, 17, 27, 43, 263,
285, 394, 526, 527, 528, 529. — Fed: 527,
528, 529. — St. Olufs kirke: 263. — Reperberg: 527, 528.
Skara (Sverige): 18, 39, 142 (note), 146,
307Skarhult (Frosta h., Skåne): 181, 536.
Skeglinge (Frosta h., Skåne): 420, 421.
Skeglinge, Lilla (Frosta h., Skåne): 420, 421.
Skegrie (Skytts h., Skåne): 109.
Skensved, Kirke- (Tune h., Kbh.s a.): 285.
Skepparslov (Gårds h., Skåne): 159.
Skippinge (nu Ods h., Holbæk a.): 606, 608.
Skovby (Skovby h., Odense a.): 385.
Skovby h. (Odense a.): 112 (note).
Skovlunde (Smørum h., Kbh.s a.): 525.

28*
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Skovsrod—Sillz

Skovsrod (Gern h., Skanderborg a.): 91.
Skråvlinge, V. (Oxie h., Skåne): 61, 321,
399, 400, 401, 407, 515.
Skuldelev (Horns h., Frb. a.): 106.
Skummeslov (Hoks h., Halland): 392.
Skytts h. (Skåne): 48, 109, 308, 544, 552.
Skånninge (Ostergotland, Sverige): 539.
Skærholm (forsv. bebyggelse, Ginnerup s.,
Djurs N. h., Randers a.): 62.
Slagelse (Sorø a.): 17, 192, 445, 446, 500.
Slagelse h. (Sorø a.): 197, 500.
♦Slakkathorp (Skåne): 340.
Slangerup, Slanggethorp (Lynge-Frb. h.,
Frb. a.): 137, 587.
Slesvig (Sdrj.): 114, 423, 499, 557. — Bi
skop: 72, 87, 115, 179, 278, 279, 286, 294,
300, 329, 423, 426, 437, 456, 499, 534,535,
537» 54b 542, 546, 547» 550» 551, 556, 557,
598. — By og borgere: 428, 429, 433, 535,
547. — Domkirke, kapitel og kanniker:72,
73, 251, 252, 253, 276, 278, 279, 376, 396,
426, 427, 430, 431, 432, 435, 455, 456, 457,
499» 531» 534» 535» 54b 547» 553» 555»
556, 563» 573» 59°* — Johannes kloster på
Holm: 499. — Kantor: 252, 253, 276, 278,
279» 435- — Provst: 251, 252, 523, 531,
535» 547» 553» 5^3- — Skatmester: 396.
— Stift: 423, 428, 535, 547. — Ærkedegn:
376, 456, 457, 550.
Småland (Sverige): 26, 171.
Smormollan (mølle i Kågerod, Luggude h.,
Skåne): 392.
Snesere (Bårse h., Præstø a.): 107, 242.
Snostorp (Tonnersjo h., Halland): 207,
208.
Sokkelund h. (Kbh.s a.): 172.
Soldin (Tyskland): 211, 297.
Somergen (Belgien): 80, 82, 83, 84, 85.
Sonnerup (Strø h., Frb. a.): 359.
Sorunda (Sverige): 18.
Sorø kloster (Sorø a.): 30, 124, 197, 496.
Sottrum (Tyskland): 150, 166.
Spandau (Tyskland): 205, 463.
Spandet (Hviding h., Tønder a.): 410.
Speier (Tyskland): 571.
Spoleto (Italien): 535, 547.
Spremberg (Tyskland): 241.
Stångby (Torna h., Skåne): 59.

Stadager (forsv. bebyggelse, Falsters N. h.,
Maribo a.): 517.
Stade (Tyskland): 384.
Stadel (Hing h., Ringkøbing a.): 319.
Stakkogyl (skelmærke i Medelstads h., Blekinge): 158.
Stargard (Tyskland): 297.
Starreklinte (Ods h., Holbæk a.): 607, 608.
Stavanger (Norge): 488.
Stavning (Bølling h., Ringkøbing a.): 262.
Stege (Præstø a.): 75, 166.
Stegen (Holsten): 40, 41.
Stehag (Onsjd h., Skåne): 160, 438, 439.
Stenderup (N. Rangstrup h., Haderslev a.):
46.
Steninge (Halmstad h., Halland): 483.
Stens (Ribe h., Ribe a.): 237.
Stettin (Pommern): 40, 41, 214, 280, 281,
528.
Stigsnæs (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 106.
Stoby (V. Gdinge h., Skåne): 442.
Stockholm (Sverige): 28, 158, 171, 311, 403,
533> 561.
Stokkebro (Djurs N. h., Randers a.): 62.
Stokkebrogård (Djurs N. h., Randers a.): 62.
Stralsund (Tyskland): 76, 174, 269, 285, 327,
378, 380, 38b 382, 454» 463» 527Strångnås (Sverige): 18.
Strø (Strø h., Frb. a.): 189.
Strø h. (Frb. a.): 52.
Stro, V. (Onsjd h., Skåne): 263, 409.
Stubbekøbing (Maribo a.): 108.
Stubber kloster (Ginding h., Ringkøbing a.):
198.
Stubberup (Fakse h., Præstø a.): 106.
Stuby (Hammer h., Præstø a.): 512.
Ståvie (Torna h., Skåne): 201, 544, 552.
Sunds h. (Svendborg a.): 40, 41.
Svans (Svansø, Sdrj.): 212, 350.
Svansbjerg (Bjæverskov h., Præstø a.): 525.
Svenarp (O. Gdinge h., Skåne): 159.
Svendborg (Svendborg a.): 89.
Sverige: 6, 18, 19, 20, 25, 80, 82, 83, 85, 158,
170, 195, 290, 311, 318, 352, 398, 403, 458,
459, 464, 465, 527, 530, 572, 581, 588.
Svinding (Sønderlyng h., Viborg a.): 312.
Svogerslev (Sømme h., Kbh.s a.): 103.
Siilz (Tyskland): 280, 281.

Sæby— Tyskland
Sæby (Volborg h., Kbhs. a.): 310.
Særslev (Skovby h., Odense a.): 119.
Søbyvad (Gern h., Skanderborg a.): 204.
Soderkoping (Sverige): 128, 336.
Soderto (Frosta h., Skåne): 199, 200.
Sodertålje (Sverige): 451.
Søllerup (Bjæverskov h., Præstø a.): 525.
Sølsted (Lø h., Tønder a.): 69.
Sølvesborg (Blekinge): 318.
Sømme h. (Kbh.s a.): 52.
Sønderborg (Sønderborg a.): 4, 33, 410, 502.
Sønderby (Båg h., Odense a.): 63, 64.
Søndergøs h. (Sdrj.): 566.
Sønderhalland se Halland.
Sønderjylland (se også hertug Valdemar):
53, 410Søndernæs (Hviding h., Tønder a.): 323.
Sønderskov (Lynge-Kronborg h., Frb. a.):
587Søndersø (Skovby h., Odense a.): 63, 64.
Sondrum (Halmstads h., Halland): 207, 208.
Sonnarslov, O. (Gårds h., Skåne): 560.
Sørbymagle (V. Flakkebjerg h., Sorø a.):
233Søtofte (Merløse h., Holbæk a.): 106.
Sovestad (Herrestads h.. Skåne): 348.

T
Tågarp (Skytts h.?, Skåne): 48.
Tågerud (Skovby h., Odense a.): 385.
Tågerup (Fakse h., Præstø a.): 106.
Tågerup (Harjagers h., Skåne): 59.
Tårnborg (Slagelse h., Sorø a.): 337, 338.
Tårnby, Store (Bjæverskov h., Præstø a.):
106.
Tåsinge (0, Sunds h., Svendborg a.): 276,
278.
Tanderup (Ribe h., Ribe a.): 268.
Tanderup (Båg h., Odense a.): 63.
Tangaboda (forsv. bebyggelse, Sillhdvda s.,
Medelstads h., Blekinge): 158.
Tarm (N. Horne h., Ringkøbing a.): 262.
Tarp (Skast h., Ribe a.): 254, 265.
Tersløse (Merløse h., Holbæk a.): 391.
Tersnæs (Slies h., Sdrj.): 376.
Tessin, Tessyn (Mecklenburg-Schwerin): 280,
281.
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Thiriestorp (forsv. bebyggelse, Holme s.,
Ning h., Århus a.): 271.
Thorsø (Houlbjerg h., Viborg) a.): 406.
Thy bygdeting: 74.
Thüringerwald (Tyskland): 337, 338.
Tibirke (Holbo h., Frb. a.): 359.
Tio h. (Småland): 554.
Tjustorp (Bara h., Skåne): 162.
Tjustorpsö (0, Bara h., Skåne): 162.
Todbøl (Hundborg h., Thisted a.): 74.
Tolånga (Fårs h., Skåne): 340.
Tolarp (Tönnersjö h., Halland): 207, 208.
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne):
ib 133Tommerup (Odense h., Odense a.): 111.
Torkilstrup (Volborg h., Kbh.s a.): 240.
Torna h. (Skåne): 59, 140, 201.
Tornskov (Lø h., Tønder a.): 127.
...... torp (hvor?): 504.
Torrild (Hads h., Århus a.): 605.
Torsjö (Vemmenhögs h., Skåne): 201.
Torslunde, Torslundemagle (Smørum h.,
Kbh.s a.): 169, 196, 240.
*Torstorp (Skåne): 110.
Torup (Middelsom h., Viborg a.): 243.
Torup (Skam h., Odense a.): 235.
Torup (Strø h., Frb. a.): 285.
Torup (Bara h.?, Skåne): 118.
Tostarp (N. Åsbo h., Skåne): 325.
Toumai (Belgien): 25, 84, 85.
Treå (Djurs N. h., Randers a.): 62.
Trent (Rügen): 76.
Tribsees (Tyskland): 555.
Trosa (Södermanland, Sverige): 18.
Trælløse (Tybjerg h., Præstø a.): 355.
Träne (Gårds h., Skåne): 159.
Tubbared (Årstads h., Halland): 36.
Tulstrup (Gern h., Skanderborg a.): 372.
Tuse h. (Holbæk a.): 102.
Tvååker (Himle h., Halland): 473, 590.
Tvilum kloster (Gern h., Skanderborg a.):
204, 295, 406.
Tybjerg h. (Præstø a.): 106, 222, 361.
Tyllered (Himle h., Halland): 473.
Tyrol (Østrig): 286.
Tyskland: 24, 40, 41, 63, 64, 121, 290, 527.
— Den tyske orden: 3, 10, 176, 177, 291,
398, 591-

Ty stofte — Visby
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Tystofte (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): ioi,
496.
Tångelsås (Frosta h., Skåne): 536.
Tønder (Tønder a.): 502.
Tørring (Gern h., Skanderborg a.): 372, 520.
U

Udby (Bårse h., Præstø a.): 513.
Udbyneder (Gerlev h., Randers a.): 62.
Uddarp (Gårds h., Skåne): 159.
Udlejre (Ølstykke h., Frb. a.): 285.
Ugle h. (Sdrj.): 566.
Uglestrup (Volborg h., Kbh.s a.): 240.
Ulbølle (Sallinge h., Svendborg a.): 63.
Ulsnæs (Slies og Fysing h., Sdrj.): 186.
Ulstrup (Tybjerg h., Præstø a.): 222.
Ulvsjön (sø i Medelstads h., BJekinge): 158.
Ungarn: 284.
Uppåkra (Bara h., Skåne): 162.
Uppsala (Sverige): 6, 18, 19, 25, 80, 82, 83,
*95, 398, 403, 48b 53°«
Upsverige: 170.
V og W

Våxtorp (Höks h., Halland): 392.
Vadensjö (Rönnebergs h., Skåne): 392, 590.
Valby, Tåstrup- (Smørum h., Kbh.s a.):
365Vallåkra (Luggude h., Skåne): 139.
Vallebo (Fakse h., Præstø a.): 525.
Vallensbæk (Smørum h., Kbh.s a.): 525.
Vallerstad (Östergötland, Sverige): 554.
Vallø (Bjæverskov h., Præstø a.): 524, 525.
Varberg (Halland): 163, 539, 540, 548, 561.
Varde syssel: 567.
Waren (Mecklenburg-Schwerin): 555.
Warnemünde (Tyskland): 88.
Vamhem kloster (Sverige): 307.
Warszawa (Polen): 284.
Vedby, N.- (Falsters N. h., Maribo a.): 496.
Veddelev (Sømme h., Kbh.s a.): 52.
Vejle (Sallinge h., Svendborg a.): 510.
Vejle (Vejle a.): 42, 388.
Vejlebytorp (forsv. bebyggelse, Ferslev s.,
Horns h., Frb. a.): 106.
Vellerup (N. Rangstrup h., Haderslev a.): 46.
Velling (Hing h., Ringkøbing a.): 262.
Vemmenhögs h. (Skåne): 59.

Vemmenhög, V. (Vemmenhögs h., Skåne):
59Wendisch-Nüchel (forsv. bebyggelse, Kirch
nüchel s., Holsten): 414.
Vends h. (Odense a.): 40, 41.
Vennebjerg (Vennebjerg h., Hjørring a.):
274.
Venslev (V. Flakkebjerg h., Sorø a.): 260.
Verden (Tyskland): 87, 150, 151, 152, 153,
154, 166, 550.
Verdun (Frankrig): 195, 403, 464, 465, 466.
Vessige (Årstads h., Halland): 36.
Vesterenge (ved Ribe): 266, 567.
Vestervig (Revs h., Thisted a.): 74.
Vestløs (V. Han h., Thisted a.): 74.
Westminster (England): 594.
Vesum (Bara h., Skåne): 340, 347.
Whitby (England): 594.
Viborg (Viborg a.): Biskop: 37, 93, 157,
182, 262. — By og borgere: 37, 387. —
Kanniker: 93. — Landsting: 94. — Provst:
126. — Stift: 37.
Viby (Bjerge h., Odense a.): 63, 64.
Vidå (provsti i Sdrj.): 253, 455.
Wierland (Estland): 291.
Vieröd (Luggude h., Skåne): 392.
Vigerslev (Skovby h., Odense a.): 112, 385.
Villands h. (Skåne): 315, 390, 472.
Villeneuve-lés-Avignon (Frankrig): 276, 277,
278, 279, 286, 287, 288, 426, 427, 428, 429,
430, 431, 432, 435, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 493, 494, 495, 537Vilslev (Gørding h., Ribe a.): 31.
Vindinge (Vindinge h., Svendborg a.): 562,
569Vindinge, Neder- (Hammer h., Præstø a.):
224, 513Vindinge, Over-, (Hammer h., Præstø a.):
511*
Vindum (Middelsom h., Viborg a.): 126.
Vinge (Middelsom h., Viborg a.): 117, 126.
Vinkel (Middelsom h., Viborg a.): 117, 126.
Vintenlund se Lund.
Virke (Harjagers h., Skåne): 110.
Virketorp (Harjagers h., Skåne): 58.
Visborg (Hindsted h., Ålborg a.): 389.
Visby (Tønder h., Tønder a.): 69.
Visby (Gotland, Sverige): 561.

Wismar— 0 s ter sy s s el
Wismar (Mecklenburg-Schwerin): 27, 161,
>74, »77. 3°3, 477, 480, 529, 586.
Vissefjärda (S. More h., Sverige): 158.
Vittskövle (Gärds h., Skåne): 95.
Vodder (Hviding h., Tønder a.): 410.
Volborg h. (Kbh.s a.): 52, 106, 234, 240, 310,
360.
Wolgast (Pommern): 327.
Vollsjö (Färs h., Skåne): 408.
Volstrup (Sønderlyng h., Viborg a.): 312.
Voorde (Holsten): /143.
Vor kloster (Tyrsting h., Skanderborg a.):
225, 373, 519Vordingborg (Præstø a.): 335, 511.
Worms (Tyskland): 494, 495, 570.
Vram V. (Gårds h., Skåne): 61, 167, 178.
Vrangstrup (Tybjerg h., Præstø a.): 105.
Vridsløse (Smørum h., Kbh.s a.): 525.
Wusterhausen (Tyskland): 205, 327.
Vårend (Småland, Sverige): 158.
Vårlinge (Skytts h., Skåne): 109.
Våsterås (Sverige): 18.
Västergötland (Sverige): 403.
Växjö (Sverige): 18, 143, 148, 158, 451, 458,
464, 465, 539, 540.

Y
Yding (Vore h., Skanderborg a.): 519.
Ülzen (Tyskland): 152.
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Z
Zeeland (Holland): 594.
Zudar (Rügen): 482.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h., Frb. a.): 285.
Ærø (Svendborg a.): 276, 278.

0
Öja (Herrestads h., Skåne): 79.
Öland (Sverige): 318.
Øland (Hassing h., Thisted a.): 74.
Öllestorp (Gårds h., Skåne): 95.
Ølsted (Strø h., Frb. a.): 52.
Ølstykke (Ølstykke h., Frb a.): 500.
Ölöv (Vemmenhögs h., Skåne): 59.
Öremölla (Vemmenhögs h., Skåne): 59.
Ørkild (nu under Svendborg, Svendborg a.):
40, 41, 42, 55, 414.
Ørslev (Sjælland): 285.
Ørslev (Ringsted h., Sorø a.): 366.
Ørsted (Rougsø h., Randers a.): 236.
Øse (Skast h., Ribe a.): 494.
Øsel (0 ved Estland): 21, 398 (note), 565,
573«
Østerballe (forsv. bebyggelse, Vigerslev s.,
Skovby h., Odense a.): 385.
Østermark (Mønbo h., Præstø a.): 307.
Østersyssel (Sjæland): 440, 441.

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 formuer og godser,
dernæst også selve embedet.
birk: en fra herredsinddelingen undtaget ju
risdiktion, der havde særlig ret og doms
myndighed.
bisidder (scabinus): oprindelig (siden Karl
den stores tid) et medlem af et fast dommer
kollegium inden for det tyske riges enkelte
kommuner; i visse stæder udvides dettes
myndighedsområde, idet det kom til at
overtage byrådets rolle.
bol: en efter bolantallet vekslende kvotapart
af en landsbys tilliggende, også et jordmål;
fandt oprindelig anvendelse ved fordelingen
af offentlige byrder.
bord, se fællesbord.
breviarium: den bog, der indeholder alle til
tidegudstjenesten hørende stykker: bøn
nerne, lektionerne og sangene, sædvanlig
vis også Davids psalter.
bryde: forvalter, bestyrer af gård.
bulle: pavebrev, navnet stammer fra det bly
segl (bulla plumbea), der hang under et
sådant.
bygningsfond: fabrica, kirkens formue.
bymænd: indbyggere i en købing.
cantate (sc. Domino canticum novum): be
gyndelsesordene til introitusbønnen 4. søn-
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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. med 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.
cluniacensere: munkeorden, stiftet i 910 af
Berno i Cluny.
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 betegnelse
for 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.
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drømt: nedertysk udtryk for trimodius d.v.s.
3 hedebyskæpper (å 6 skæpper).
ekskommunikation: udelukkelse af det kirke
lige fællesskab.
eksempt, eksimeret: fritaget for de(n) nærme
ste kirkelige overordnedes jurisdiktion; som
regel om dem, der er fritagne for bispens
jurisdiktion og stillede direkte under paven.
enemærke: ager eller skov uden for fælles
skabet.
esto mihi (sc. in deum protectorem): begyn
delsesorden til introitusbønnen 7. søndag
før påske (quinquagesima), dernæst beteg
nelse for selve denne søndag.
executoria: eksekutionsbrev, der nærmere an
giver, hvorledes en pavelig bestemmelse
skal føres ud i livet.
ex(s)urge (sc. quare obdormis domine): be
gyndelsesordene til introitusbønnen 8. søn
dag før påske; dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
fang: en landsbys el. en herregårds hele om
råde.
fed: de hanseatiske byers afmærkede (lavtlig
gende) områder på skånemarkederne, in
den for hvilke særlige retsregler gjaldt.
fjerding: en fjerdedel af et bol, af en købstad
eller af et herred.
flodemål: det område, der dækkes af vandet,
når dette opstæmmes i en mølledam.
floriner: opr. florentinsk guldmønt, præget år
1251 med en lilje(flos), byvåbnet; senere
taget som mønster ved møntprægningen
flere steder.
foged: oversættelse 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, afkastning.
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
dyrker 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

væsentligt, den ovenanførte ligning gjaldt
dog i flere århundrede, 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.
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inkorporere: indlemme.
interlokutorier: domsafsigelser af midlertidig
gyldighed (modsat: slutdom).
investere: højtideligt indsætte i et gejstligt
embede.
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 kollegiatkapitel.
kanon: 1) del af den katolske gudstjeneste
(messen), 2) regel, bestemmelse.
kanonisk: i overensstemmelse med den kirke
lige lovgivning (Corpus luris Ganonici).
kansler: den rigsembedsmand, der stod i spid
sen for kongens kancelli.
kantor: højere gejstlig indenfor domkapitlet,
som ledede gudstjenesten i domkirken;
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).
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kardinal: de højeste gejstlige i Roms stift; der
skelnes mellem kardinal biskopper, kardinal
diakoner og kardi nalpresbytere.
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 Cassians Gollationes og
indtoges 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 »hu
se« i johanniterordenen og i den tyske
orden.
konsekration: bispens indvielse af kirker eller
kirkelige brugsgenstande.
konservator: paveligt ombud, der overvåger
kirkers og fromme stifteisers interesser.
konvent: et klosters munkesamfund.
korporlig besiddelse: romerretligt udtryk, der
betegner den virkelige besiddelse (af et em
bede el. jord), hvis forudsætning er visse
ceremonier.
korporlig ed: ed svoren med hånden på
biblen, en relikvie eller anden hellig ting.
Kristi legemsfest: kirkefest torsdagen efter
trinitatis.
kustode: forstander for en underafdeling af en
ordensprovins hos franciskanerne.
kværsæde: årlig afgift, der ydes i stedet for
leding.
kyndelmisse: missa candelarum purificatio —
jomfru Marias renselsesfest, den 2. februar.
kældermester: den biskoppelige embedsmand,
sædvan]igvis en kannik, der bestyrer de bi-
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skoppelige indtægter, der indgik i fadeburet
på bispegården.
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, som forfølges til lås; 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: varierende rummål for korn (fx. 40 tøn
der rug og hvede, 48 tønder byg, 80 tøn
der 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
penning svarende mindste enhed er en
skæppe; endelig bruges mark som jordmål
om det til udsæd af en mark korn svarende
areal.

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 underhold.

messe: den katolske gudstjeneste, ved hvilken
forvandlingen af brød og vin finder sted og
alterets sakramente uddeles.
metropolitankirke: hovedkirke i en kirkepro
vins.
midfastesøndag: fjerde søndag i fasten.
misericordias (sc. Domini cantabo): begyn
delsesordene i introitusbønnen 2. søndag
efter påske, dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
missale: messebog.
monstrans: metalgemme, hvori relikvier eller
(især) hostien opbevares, og som på visse
dage fremstilles for menigheden.
morarente: den moderate rente (interesse),
som det trods kirkerettens principielle for
bud var tilladt at betinge sig.
nådsensår: det tidsrum, i hvilket en afgået
gejstlig eller hans arvinger har del i embe
dets indtægter.
notar: person, der af paven eller kejseren
er beskikket til at udfærdige eller bevidne
dokumenter.
notarialinstrument: dokument udstedt af en
notar.
nuntius: pavelig udsending, der ikke er kar
dinal.
nøglemagten: den myndighed, der er over
draget paven »derved at himmeriges nøgler
er overdraget ham i den hellige Petrus’
person«.
oculi mei: begyndelsesordene til introitusbøn
nen på den 3. søndag i fasten, dernæst be
tegnelse for selve denne søndag.
official: befuldmægtiget stedfortræder for
1) biskop, 2) foged.
officium: embede ved en domkirke, der ikke
medførte en særlig rang for indehaveren (fx.
kældermesteren) i modsætning til indeha
verne af digniteterne (fx. domprovsten).
orbodemål: forbrydelse, der ikke kan sones
ved bod.
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ordensmester: forstander for den tyske orden
i Livland.
orfejde: edeligt løfte om en fejdes ophør.
ottesang: gudstjeneste eller bedetime, som
holdes ved daggry.
otting: ottendedel af et bol.
palliet: skulderbort af uld med sorte kors, som
paven overrækker 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 domstole,
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 og jordegods, 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
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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 mora
rente) .
replik: indsigelse mod indsigelse.
reservation: pavens ret til at forbeholde sig
besættelse af ledige gejstlige embeder.
residere: være bosat i stiftsstaden (om kaniker, som derved fik ret til andel i de uvisse
indtægter).
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.

446

Ordforklaring

sekret: højtstående persons personlige segl
(modsat »det store segl«).
septuagesima: 9. søndag før påske.
servispenge (servitium commune): afgift til
det pavelige kammer af bisper og højere
gejstlige i anledning af deres udnævnelse.
sexagesima: 8. søndag før påske.
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. neder tysk ord, der betyder 1) for
lig, 2) traktaten om et sådant forlig.
spedalskhus: hospitaler for spedalske, sædvan
ligvis indviet til St. Jørgen og liggende uden
for byerne.
stod: en hingst med en flok hopper (ifl. Jyske
Lov ialt 12 eller flere heste).
stol, St. Peters: kirkefesten Petri ad Cathe
dram den 22. februar.
stud: navn på en fast årlig afgift (i naturalier)
til kongen.
stuf: stykke jord, bl. a. en parcel af en gård,
som ved salg eller gave er kommet på andre
hænder end selve gården.
subdelegeret: bemyndiget af en iudex dele
gatus til at være dommer i hans sted.
svend: gengiver det latinske famulus, der både
kan betyde (den adelige) væbner og (den
borgerlige) svend.
sysselting: ting, der afholdes i de jyske sysler,
og som ikke udøver lovgivende eller egti.
dømmende myndighed, men som dog i
flere henseender benyttedes som de øvrige
ting (f. eks. til skødning o. lign.).
sækulargejstlig: gejstlig, der ikke er underkastet
nogen ordensregel (modsat: regelbunden).
tamperdag: benævnelse på 4 fastedage ved de
enkelte kirkelige kvartalers begyndelse,
nemlig onsdagen efter askeonsdag, efter
pinse, efter korsets opløftelse (14. sept.) og
efter St. Luciæ dag (13. dec.). Navnet af
lat. quatuor tempora (de fire tider).

tingsvidne: skriftlig bevidnelse om, hvad der
var foregået på tinge (almindeligt siden be
gyndelsen af 14. århundrede).
toft: den til hver gård hørende indhegnede
plads med huse, have o. 1.1 byerne=grund
stykke.
tonsur: kronragning som kendetegn for den
gejstlige stand.
translation: højtidelig overførelse af en hel
gens relikvier.
transsumere (transsumpt): gentage (afskrive)
et ældre brev.
Traveøl: 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 oprindelig fandt
sted efter mørkets frembrud, efterhånden
om 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 udtalelse om samme dokuments tilforladelighed.
vigilier: de gudstjenester, der fandt sted om
natten før en festdag.
vikar: 1) stedfortræder i et gejstligt embede;
2) evig vikar: vikar, der beklædte 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 oprindelig på bispens vegne skulle føre
tilsyn med sognepræsterne i stiftet.

